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Pidato Liu Sau-tji Dalam Rapat Peringatan Ul angtahun
Ke-40 Revolusi Sosialis Oktober Di Peking
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Kawanz, saudaraz,

Hari ini kita berkumpul. disini
untut memperingati ulangtahun
ke-40 Revolusi Besar Sosialis Ok-
tober. Ini bukanlah hanja perajaan
Rakjat Sovjet Uni sadja, tetapi dju-
ga suatu perajaan umum dari klas
buruh, Rakjat pekbrda, bangsa2
tertindas dan seluruh umatmanusia
jang progresif diseluruh dunia.

Meskipun Revolusi Oktober itu
menang di Rusia sadja, tapi ia
membuka zaman baru dalam se-
djarah manusia. Sedjak itu semua
Rakjat diseluruh dunia selangkah
demi selangkah madju d(atas djalan
azasi jang telah dirintis oleh Revo-
Iusi Oktober dan pada saatz jang
ber-lainz akan memasuki zaman se-
djarah baru, zaman Sosialisme dan
Komunisme.

Kehidupan manusia sudah trer-
djalan sedjak ratusan ribu tahun
jang lalu, tetapi sedjarah masjarakat
manusia iang tertjatat baru bebe-
rapa ribu tahun lamanja. Sedjarah
darl ribuan tahun ini adalah sedja-
rah masjarakat jang berklas dan
perdjuangan klas umatmanusia. Ba-
gian terbesar dari umatmanusia
mendjalani hidup penderitaan diba-
wah penghisapan dan penindasan,
mereka belum dapat menguasai
hukum perkembangan kemasjara-
katan setjara sedar. Hanja sesudah
memasuki masjarakat sosialis dan
Komunis, barulah manusia dapat
membebaskan diri dari anarki da-
Iam produksi, menjelenggarakan
produksi serta distribusi setjara be-
rentjana dan bebas dari keseng-' saraan karena penghisapan serta

,penindasan atas manusia oleh ma-

nusia. Hanja dari titik inilah, seba-
gaimana kata Engels, ,,bahwasanja
dengan penuh kesedaran manusia
akan membuat .sedfarah mereka
sendiri", dan melaksanakan :,po-
lompatan manusia dari alam pak-
saan kealam kemerdekaan". Zaman
sedjarah manusia menguasai nasib-
nja sendiri dihitung mulai dari Re-
volusi Sosialis Oktober. Sedjarah
manusia iang terdahulu hanjalah
pra-sedjarah dari ryasjarakat manu-
sia., Karena itu, hari besar 7 No-
vember 1,917 sudah sepatutnja di-
peringati dan dirajakan oleh Rakjat
pekerdja dan segenap umatmanusia
progresif diseluruh dunia. Rakjat
Tiongkok lebih2 gembiranja dalam
merajakan haribesar ini pada wak-
tu ketika kita, jang madju diatas
djalan Revolusi Oktober, telah men-
tjapai kemenangan dalam revolusi
sosialis dan telah memulai hidup
baru kita dalam sedjarah.

Arti besar dari Revolusi Sosialis
Oktober dalam seluruh sediarah
manusia telah mend,jadi semakin
djelas dengdn bergantinja masa.
Sekarang sesudah 40 tahun sedjak
revolusi itu, kita dapat melihat he-
tapa besarnja perubahan jang telah
dialami oleh dunia dalam 40 tahun
ini.

Perkembangan Sovjet Uni dalam
40 tahun jang lalu itu membukti-
kan keunggulan jang mutlak dari
slstim sosialis atas sistim kapitdlis,
dan djauh ldbih tjepatnja perkem-
bangan produksi sosialis" daripada
perkembangan produksi kapitalis.
Djumlah seluruh produksi industri
Sovjet Uni dalam tahun 1.957 ada-
lah 33 kali produksi daldm tahun
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!91,3, tahun Paling tinggi sebelum

revolusi. Dalam Periode jang sama,

oroduksi di Amerika Serikat hanj'a

naik 4.1 kali, dan di Inggris serta
,di Perantiis hanja 1.8 kali. Sebagai-

mana teiiaP orang tahu, Amerika
Serikat tidak menderita kerugian
apaz bahkan mendaPat banjak tang
dilam dua peragg dunia, sedang
:Sovjet Uni harus melakukan Pem-
bangunan dalam keadaan jaPg sa-

ngat sulit, menderita kerusakan
jang serius d'alam beberaPa 

_ PePe-
rangan, didalamnegeri dan dengan
negeri2 asing, dan lama dikePung
oleh kapitalisme sedunia. Kendati-
pun ini semuanja, Rakjat Sovjet,

dibawah pimPinan Partai Komunis
Sovjet Uni, dalam djangka w-aktu
jung sangat Pendek telah daPat

membangun negeri jang terbela-kang
ekonorninja rnendjadi negara dunia
klas satu dengan industri serta per-
tanian modern. Kenjataan ini sepe-

nuhnja mendemonstrasikan keung-
gulan sistim sosialis. Kebudajaan
ierta ilmu djuga telah berkembang
di Sovjet Uni dalam ketjePatan
jang sangat tinggi. Legiun pekerdja
ilmu dan teknik di Sovjet Uni lebih
besar daripada dinegeri lain mana-
pun dfuga. Para sardjana Soviet
telah mendirikan stasiun tenaga
atom j,ang pertama didunia, men-
dirikan akselator terbesar jang me-
ngandung partikel, membikin roket
balistik antar-benua beserta pelun-
tjurnja dan, sesudah meluntjurkan
satelit bumi buatan manusia iang
pertama dengan berhasil baik, be-
berapa hari jang lalu meluntjurkan
satelit jang kedua jang trebih berat
.dan lebih djauh dari bumi dan me-
muat seekor machluk jang hidup
serta berbagai aparut ilmiah dan
perkakas, dengan begitu melapang-
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kan djalan bagi Penguasaal mPu:
sia afas ruang antar-planit' 
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*.i"u" Kongrei ke-XX Partai Ko-
munis Soviet Uni, perusahaanz.Sov-
jet Uni jang produktif merentiana-

tan ukan meniusul serta melamPaui

t.n"ti kapitalis lang paling 'inadiu

auiu- ptbdukti setiaP kePala da-

lam peiiode sediarah jang menurut
p.iUinOirgan Pendek djuga' Rakiat
'ioo1"t kin"i tengah berbaris rnadiu
diatls d}alan pembangunan- Komu-
nis dan Sovjef Uni iang-perkasa itu
telah mendjadi benteng iang terkuat
dalam membela Perdamaian dunia'

' Dalam 40 tahun sediak Revolusi
Oktober, Sosialisme telah menang

diserentetan negeriz di Eropa dan di
Asia menjusul Soviet Uni. Sosial-

isme sudah rnendjati suatu sistim

dunia. Negeri2 sosialis jang rneliputi
lebih dari r/z penduduk dunia telah
membentuk sebuah kubu sosialis jg'
dipelopori Sovjet Uni'. Semua ne-
geri sosialis dengan djaja dan penuh

keiakinan madi'u diatas d!a!1n lang
telah dirintis oleh Revolusi Oktober-
ienugu' produktif rnereka somua-
nj.a berkembang dengan ketjepatan
jurrg tak .terdjangkau oleh negeriz

kapitalis. Persatuan jang teguh dan
kei<uatan jang bertambah besar dari
kubu sosialis telah mendjadi satu

faktor iung- menentukan dalam si-
tuasi dunia.

Dalam 40 tahun sedjak R.evolusi

Oktober, gerakan2 kemerdekaan na-
sional seita Pembebasan di Asia,
Afrika, dan Amerika Latin telah
berkembang sampai Pada keluasan
sebagaimana belurn pernah terdiadi
sebelumnja dan sedjumlah negara
jang nasional bebas telah tlerdiri.
Tuntutan semua Rakjat jang tertin-
das akan kemerdekaan telah men-
dapat dan akan terus mendaPat sim-
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I
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pati serta sokongan dari negeri-
negeri sosialis. Saling-hubungan
setjara persahabatan sesuai dengan
Ii*a piinsip ko-eksistensi setjara
damai telah terselenggara d,an ber-
kembang diantara banjak negeriz
jang nasional be,bas de-ngan negeriz
sosiaiis, jang ber-sama2 merupakan
zone perdamaian jang luas.

Dalam 40 tahun sedjak Revolusi
Oktober, gerakanz klas buruh didu-
nia kapitalis, dibawah pimpinan
Partai2 Komunis dari masing2 ne-
geri, telah mentjapai perkembangan
jang besar. Mereka djuga mempa-
kan kekuatan jang penting didunia
untuk perdamaian, kemerdekaan
nasional dan kemadjuan manusia"

Perubahan: mahabesar tersebut
diatas jurrg bersifat fundamentil
adalah semuanja langsung bertalian
dengan kemenangan Revolusi So-
sialis Oktober. Karena perubahanz
ini maka kekuasaan imperialis atas
dunia tertjengkam dalam krisis jang
mendalam dan berbagai kontradiksi
didalam sistim imperialis tengah
bertambah tadjam.dari hari kehari.
Negeri2 imperialis jang dipelopori
Amerika Serikat kini menghadapi
antjaman krisis ekonomi. Sedjak
perang dunia kedua, Amerika Se-
rikat telah melakukan aktivitet2
ekspansionis setjar a gilazan, mendi-
rikan pangkalan2 militer, mengorga-
nisasi b1ok2 militer, mentjiptakan
ketegangan2, mempersiapkan pe-
rang baru, mempraktekkan kekua-
saan kolonial, menjokong sistim pe-
nindasan serta perbudakan nasional
di-mana2, mendukung pemerintah-
anz dan kekuatanz reaksioner di-
mana2. Kaum imperialis Amerika
Serikat sekarang sedang memang-
gungkan lagi komplotan2 agresif di
Timur Dekat dan Timur Tengah

dan memantjing agresi bersendiata
terhadap Siria, 

- 
dan mereka sekdi

lagi mendjumpai perlawanan massa
luas didunia. Sovjet Uni, Tio:rgkc,k
dan negeri sosialiq lainnja bersim-
pati dan membantu Siria dalam
perduangannj,a. Djika kaum imPe-
rialis Amerika Serikat beserta kaki-
tangan mereka berani mengobarkan
perang didaerah ini, maka rnereka
akan menemui kegagatran jang sama
memalukannja seperti Inggris, Pe-
rantjis dan IsraeX tahun jang falu
dalam petualangan mereka di
IVIesir.

Rakjat2 diseluruh dunia menen-
tang peperangan dan pro perdamai-
an. Politik luarnegeri perdamaian
jang diikuti oleh Sovjef Uni, Tiong-
kok dan negeri2 sosialis lainnja di-
sarnbut baik di-mana2. Dalam me-
rajakan ulangtahun ke-40 Revolusi
Oktober, kita dapat melihat bahwa
gerakan perdarnaian telah mendjadi
gerakan jang paling luas didunia
dan sudah ada harapan akan ter-
rvudjudnja perdamaian abadi dika-
langan umatmanusia.

Kosimpulannia, 40 tahun sedjak
R.evolusi Oktober adalah djangka-
waktu 40 tahun daripada kerun-
tuhan kapitalisme serta irnperialis-
me, dan 40 tahun daripada kebang-
kitan Sosialisme, daripada gelom-
bang-naik gerakan revolusioner pro-
tretar dan gerakanz kernerdekaan
serta pembebasan nasional, 40 ta-
hun daripada perkembangan jang
luas dari gerakan pc;d;,;iiainri r.'luiii&.
40 tahun' jang merupakan sumber
kegembiraan, iiham serta kejakinan
bagi umatmannsia plsgr:s;i.

Dari perubahanz mahabesar jang
terdjadi didunia ini dalarn 40 tahun
jang lalu, dapatlah kita melihat pe-
ranan besar jurlg dimainkan oleh
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Revolusi Sosialis Oktober dalam
sedjarah umatmanusia. Dari Peru-
bahan2 itu dapat pula kita meramal-
kan djalan mana akan ditemPuh
oleh sedjarah manusia. Tak terba-
tas besar serta tjemerlangnja hari-
depan sedjarah manusia jang telah
dirintis oleh Revolusi Sosialis Ok-
tober.

Revolusi Tiongkok adalah lan-
diutan dariPada Revolusi Oktober

iri"g besar itu. Tudjuan _revolusi
iriti, *eperti diuga tudjuan -Rsvolusi

Oktober, jalah membangun sebuah

masjarakat sosialis dan sesudah itu
membangun masarakat Komunis,
Hanja Sosialismelah iang dapat me-
nielamatkan Tiongkok - ini ada-
Iah kebeharan jang mejakinkan jang
telah dibuktikan oleh praktek revo-

* lusioner Rakiat Tiongkok. Dimasa
silam, setengah orang masih ragru2

mengenai soal aPakah negeri kita
akan mengikuti dialan kapitalisme
atau djalan Sosialisme. Tetapi ke-
benaran, jang telah dibuktikan.oleh
kenjataanz selama beberaPa tahun
jang lalu dan dibikin terang teru-
tama dengan perdebatan jang meli'.
pat seluruh bangsa mengenai dua
djalan serta pendidikan dalam ideo-
IoSr sosialis jang diselenggarakan
tahun ini, telah mendjadi kepertja-
jaan jang teguh dari massa Rakjat
iang luas

R.evolusi sosialis dinegeri kita
dalam hakmilik atas alat2 produksi
pada pokoknja telah solesai dalam
tahun 1956. Ini rcerupakan suatu
perubahan besar. Tcuipi ruiiu po-
rubahan dalarn sistim ekonomi sa-
dia tidaklah tjukup. Perdjuangan
klas antara burdjuasi dan klas bu-
ruh belum berachir. Kaum kanan
burdjuis jang reaksioner tidak akan
menjesuaikan diri mereka dengan
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matinja sistim kapitalis dan, karena
memusuhi Sosialisme, mereka men-
tjari kesempatan untuk mentjoba
kekuatan dengan Ra$at. Perdiu-
angan diantara dua djalan, jaitu
djalan Sosialisme dan kapitalismen
masih merupakan perdjuangan
djangka-pandjang. Oleh karena itun

disamping menjelesaikan revolusl
sosialis dalam front ekonomi sam-
pai rampung, kita harus melang-
sungkan revolusi sosialis jang men-
dalam difront politik dan ideologi
djuga. Hanjalah sesudah tertjapai-
nja kemenangan jang sempurna da-
lam perdjuangan2 difront politik dan
ideologi dan sesudah dasar materiil
daripada Sosialisme sangat diper-
kuat melalui pekerdjaan pemba-
ngunan ekonomi, baru sistim so-
sialis akan terkonsolidasi dan ke-
menangan jarg menjeluruh akan
tertjapai dalam revolusi sosialis. Ini
adalah tugas sedjarah kita dalarn
seluruh periode peralihan.

Boberapa orang kanan burdjuis
dalam kataz tidak menentang So-
sialisme, tetapi dalam kenjataannja
mereka memusatkan kegiatannja
untuk menentang pimpinan Partai
Korrrunis dan diktatur proletar.
Menurut mereka, rupanja Sosialis-
me dapat dibangun tanpa pimpinan
Partai dan tanpa diktatur proletar.
Ini adalah suatu lelutjon belaka.
Revolusi sosialis adalah revolusi
jang paling mendalam dan luas da-
lam sedjarah; ia adalah revolusi
jang paling mendalam dalarn politik,
ekonomi dan ideologi. Ia tidak hanja
berusaha mengganti hakmilik kaum
kapitalis dan berbagai pemilik per-
seorangan' ketjilz dengan tiakmilik
setjara sosialis dari seluruh Rakjat
dan hakmilik setjara kolektif Rakjat
pekerdja, dan berusaha menghapus-
kan samasekali sistim p*ngf,isup*n
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". beserta sumber2nja, tetapi djuga njai pimpinan proletariat, maka kita' 
berusaha mereorgaaisasi tGtri0upan aican mendapatkan pimpinan bur-' kemasjarakatan dalam keselurudan- dj-uasi; djika tita tiOak ir"*p""lri
nja atas dasar hakmilik umum dan diktatur "proletar, 

maka kita akan
menurut garis2 sosialis dan untuk mendapatkan diktatur burdjuasi dan
rnengembangkari ekonomi serta ke- tuantanah, jang sebenarnja akan
budajaan setjepat mungkin d'an se- menjeret Tiongkok kembaii keke-
\iara berentjana sehingga sistim adaan negeri sitengah-kolonial dan
sosialis dapat memberikan dasar setengah-feodal dulu. Tidak ada

, ekonomi serta sjarat2 kebudajaan djalan tengah.

,., , iang tjukup. Untuk melakukan tu- Kaum [unun burdjuis mengata-
, gas2 ini dengan lantjar perlu me- kan bahwa diktatur proletar dan. nindas setiap rentjana daii elemen2 pimpinan Fartai Komtrnis menim-F't, ' I,lqt penghisap jang sudah dig"lffi builian selrtarisme. Ini adalah suatu
i,- kan untuk memuti[kan kembili k; pernjataan jang salah samase{<ali"

kuasaan mereka; bersamaan itu pula Dgl_am sedjarah manusia, protretariat

. dalam djiwa sosiaiis, *.nOidik 
"t.- 

berdiuang dengan 6k m;njid;";
men2 burdjuis seda kaum intelek- untuk kepentingan2 umatmanusii
tuil burdjuis jang bertentangan de- dalam keseluruhannja. Untuk mem-' ngan pengubihan sosialis ain eko- bebaskan diri mereka sendiri pro-' nomi jang 

" berentjana. Teranglah letariat harus membebaskan seluruh
bahwa tak ada klas lain keti;afi urnatmanupia-. Kepentinganz proleta-
proletariat jang dapat memimpin ilat lrongkok adalah slma dengan

r1:.T'ux"J.T-,;:,,rm:*'m&ffi i'ts,Slhffl-fi:"i*Tld;lTi#
sovjet Uni selam a'40 i;irr;.;;;;: luh juls benar2 berpangkal pada
alaman praktis dari ..uo-r*i'froi?- kepentingan2 600 djuta nakjai :ri-

i; kok serfa pengalamu" OJJ ;;;:; ongkok dan bukannja kepeniingan*

Fi sosialis lainnja" membuktik;-B;h- :-ttu3.to 
golongan Rakjat dalam nre-

[ll \rya djalan azasi d"ri R;;;il;i dil- lakuk'an pekerdjaan, menjusun .ron-

[, lii,,;=fl*ftiff.l.]'};#*,}': iil-ff,:ffi,fi**ff]f*f''" wah diktatur proretar dan hanja se- ,.iu tiouk mempunjai djiwa partaii sudah' proretariat, ,*r.igi pet,opor- ilg mumi dan masih mempunjainja jairu Fartai Kornunis, rn.nO;u- fi:r" 
";;i;.1;iui.^rro.nu,. F{anjai lankan pimpinan atas 

.kekuasaLn ;:;g.l mendjarankan dikratur pro-negara serta massa Rakjat jang ruas. bt;. {an pimpinan partai Komunis'' Dengan.menentang Partai Komunis 6;To kita dapat mengatasi kesalah-' dan diktatur-prolelar, kaum kanan an2 sektarir';;;'-*elangkah demimenentang Sosialisme dT. k.prl- serangkah *rrur"i pendidikan me-i' 'tingan' p-otor irq",- Tio"g[;k. *ieekan berbagai senrimen sekta_

F,u.ff: i?ftT ff 
,"'* 

if ffiff?f: n-:*:Bl-*; -?#ffi,;:'i*di,1x
'.: 
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kan diktatur proletar serta pimpinan

Partai Komunis, maka diktatur serta

pirnpinan siaPakah ia19 akan \ita
perdapat? Dengan diktatur dan

oimpinan klas lain daripada prole-

tarlat, maka soalnja bukan soal me-

Iakukan kesalahan2 sektaris, melain-
Ican soal tak habis2nja sikut2an di-
antara fraksi2; konflik2 klas jang ta-

diam serta ruwet dan rn'enudju se-

t<ati tagi kepenjusupan kaum impe-
rialis ising kenegeri kita. Politik
dan pimpinan diatas segala klas

tidakllh ada. Jang satu atau lainnia.
"Kaum kanan sesungguhnja tidak
ingin meleniapkan sektarisme, tapi
ir, gin rnenegakkan pimpinan mereka
sendiri dan diktatur burdjuis.

Kaum kanan burdjuis diuga me-

njerang Marxisme-Leninisme iang
mendiadi filsafat iang menuntun se-

mua pekerdjaan kita. Mereka me-
ngatakan bahwa Sosialisme daPat

dibangun tanPa tuntunan Marxis-
me-Leninisme dan bahwa mengikuti
teori2 Marxis-Leninis adalah doktri-
nerisme. Ini djuga Penialaan jang
salah samasekali. Marxisme-Lenin-
isme adalah pandangandunia prole-
tariat; ia adalah ilmu tentang hu-
kurnz perkembangan alam dan ma-
sjarakat, ilmu tentang revoiusi so-
sialis dan pem'bangunan Sosialisme
serta Kornunisme. Tudjuan sosialis
tak dapat mentjapai kemenangan
tanpa tuntunan lvlarxisme-Leninis-
me serta pendidftan ideologi Mar-
xis-Leninis dikalangan R.akjat. Itu-
Iah sebabnja rnaka mereka jang me-
nentang Sosialisme selamanja me-
nentang Marxisme-Leninisme. Ke-
benaranz umum Marxis-Leninis ten-
tang revolusi proletar adalah ring-
kasan pengalaman revolusioner dari
seluruh umatmanusia dan kebenar-
anz itu harus diperkaja serta diper-

2I0

kembang oleh Pengalamanz baru"

Ketjenderungan doktriner jang m-en-

diauhkan kebenaran2 umum Mar-
xis-l-eninis dari praktek revolusio-
ner itulah jang kita tentang. Tetapi
kaum kanan, dalam tnenentang
'd,oktrinei,isme, sebenarnja menen-

tang Marxisrne-Leninisme itu sen-

diril Mereka mentjoba rnendesak
mengganti Marxisme-Leninisme de-

ngan ldeologi burdjuis sebagai -pe-
d6man bagi kehiduPan negara kita
guna mempermudah Pemutrihan ka-

[itulir*.. bidalam barisan2 revolu-
iioner djuga ada orang2 tertentu
jang menggunakan Peadirian' !rPi:
ialii untuk ,,menindjau kembali'o
kebenaran2 Marxisme - Leninisme
dengan kedok menentang doktrine-
risme.' Ketjenderungan revisionis ini
adalah merupakan bahaia jang uta-
ma pada waktu sekarang ini. Kita
dengan gigih harus menentang ke-
tjenderungan revisionis itu semen-
tara berusaha keras untuk meng-
atasi rloktrinerisme.

Kaum kanan burdjuis menentang
Partai Kornunis dengan segala daja,
tapi seperti djuga semua orang jang
anti-Komunis lainnja dalam sedja-
rah mereka tidak bisa lain d'aripada
berachir dengan kegagalan. Ini ada-
lah karena dalil2 pokok Partai Ko-
munis bukanlah chajalan melainkan
berdasarkan hukum2 objektif jang
tak dapat dielakkan daripada Per-
kembangan kemasjarakatan. Apa-
bila sjarat2nja sudah matang untuk
revolusi sosialis, dan massa Rakjat
jang luas dengan keras menuntut di-
laksanakannja Sosialisme, maka
Revolusi sosialis jang dilakukan
oleh massa dibawah pimpinan Par-
tai Komunis tidak bisa dilawan oleh
siapapun. Apabila hal ini terdjadi
maka seluruh Rakjat, baik jang pro
maupun jang rnenentang, mau tidak



lnau mesti menempuh djalan So-
sosialisme lambat atau tjepat, sebab
ini adalah djalan perkembangan se*
djarah jang tidak dapat dielakkan.
Proletariat, massa luas dari Rakjat
pekerdja dan orang2 progresif lain-
nja serta semua mereka jg. bersedia
menerima pengubahan sosialis me-
nempuh djalan ini dengan sedar dan
sukahati dibawah pimpinan Partai
Komunis; kaum penghisap, betapa-
pun djuga enggannja untuk mening-
galkan hidup mereka jang berdasar-
kan penghisapan, djika mereka ti-
dak ingin menhantjurkan diri mere-
ka sendiri, djuga akan terpaksa me-' nempuh djalan ini. Ketjend,erungan
umum jalah bahwa djalan ini mesti
ditempuh, bedanja hunja bahwa go-
longan terbesar terus madju atas [e-
mauan mereka sendiri, sedang se-
golongan ketjil karena terpaksa.
Dalam memulai mungkin ada per-
bedaan tapi tak ada kemerdekaan
untuk berhenti. Djuga ada setengah
orang jang kesedaran politiknja ku-
ra-ng tjukup dan meskipun Legitu
toh rnereka menempuh djalan So-
sialisme tapi dengan agak segan2
dan senantiasa ragu2; mereka me-
nempuh djalan ini tidak dengan
gembira. Orang! ini disatu pihak
T.lg+ui pahala2 Sosialisme, ietapi
dipihak lain merasa dibatasi otetr
sistim,sosialis, jung menjempitkan
kemerdekaan mereka daiuire.uru
bahwa kehendak mereka tidak di-
horrnati oleh ordng lain jang menje-
babkan mereka merasa-sedih. Me-' reka menempuh djalan Sosialisme
itu dengan kesedaran jang tak tju-
kup. Ini adalah karena rneieka tidak
Pir-u mengakui serta menghormati
hukum2 objektif dan tidak 6isa ber-
|in$ak.5etjry1 sedar sesuai dengan
hukum2 objektif jang terlepas dari
kemauan manusia. Apabila mereka

telah mendjadi tahu dan menarulu
tjukqp hormat pada hukum2 objek*
tif jang lepas dari kemauan manu-
sia, mengikuti djalan Sosialisme de-
ngan sepenuh hati dan setjara sedar
mengubah ide2, tradisi2 serta ke-
biasaan2 mereka jang bertentangan,
dengan Sosialisrne, maka mereka
akan mendjadi warganegaraz jurg.
benar2 bebas dan bahagia dalam
masjarakat sosialis. Salah satu tugas
jang penting dari kampanje rektifi-
kasi jang meliputi seluruh bangsa
jang sekarang tengah berlangsung
dinegeri kita adalah djustru untuk
memungkinkan Rakjat melihat hu*
kum obj,ektif daripada datangnji
Sosialisme jang tak dapat dielakkan
sehingga majoritet jurg terbesar
sekaii dari Rakjat akan dapat madju
diatas djalan Sosialisme dengan se*
dar dan gembira.

Sesudah Revolusi Oktober, Sov-
jet Uni mendirikan sistirn negara
Sovjet jang merupakan demokrasi
sosiaiis jang paling luas dalam'se-
djarah. Sistim kongres Rakjat di-
negeri kita adalah suatu sistim
negara jang sama polanja dengan
Sovjet, dan djuga demokrasi sosialis
jang paling luas dalam sedjarah.

_Kampanje rektifikasi jg. meliputi
seluruh bangsa jang kini tengah ber-
langsung itu mengambil bentuk per*
njataan pendapat2 dengan terbuka
ctan berterusterang, perdebatanz,
umum, koran2 dinding, diskusi2,
forum2 (mimbar2), dan lain2: Ini
adalah. suatu bentuk jang baik se.
kali bagi kehidupan demokrasi sor
sialis dinegeri kita dan merupakan
s-ualu perkembangan jang penting
dari demokrasi sosialii itu. 

^

Kaum kanan burdjuis denglirl
suara keras2 mengeluh bahwa So-
sialisme tidak demokratis dan me-
minta demokrasi, ia, bahkan me*
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minta demokrasi jang tak terbatas.
Tetapi ketika ber-ribu2 massa lne-
lantjarkan gerakan demokrasi setja-
ta luas guna melawan mereka,
kaum kanan itu mendjadi takut
pada demokrasi dan tidak menghen-
dakinj,a lagi dan berbalik menen-
tangnja. Kenjataannja j'alah bahwa
demokrasi selamanja memPuniai
sifat klas. Dalam sedjarah tak per-
nah ada demokrasi jang berdiri ter-
pisah dari diktatur klas. Demokrasi
burdjuis adalah demokrasi bagi se-
golongan ketjil dan bersamaan itu
merupakan diktatur atas goiongan
terbesar, jaitu, atas Rakjat Peker-
dja. Demokrasi Rakj,at dibawah
pimpinan proletariat adalah demo-
krasi bagi golongbn terbesar dan
.bersamaan itu merupakan diktatur
atas segolongan ketjil, jaitu, atas
kaum penghisap iang menentang
revolusi. Apa jang disebut ,,demo-
krasi" jang dituntut oleh kaum ka-
nan burdjuis itu dalam kenjataannja
adalah demokrasi burdjuis jang me-
rupakan demokrasi untuk membi-
nasakan diktatur proletar dan pim-
pinan partai dinegeri kita, demo-
krasi untuk merongrong Sosialisme
dan memulihkan kapitalisme, pen-
dek kata,,,demokrasi" reaksioner.
Dernokrasi Rakjat kita dibawah
pimpinan klas buruh adalah suatu
demokrasi untuk mengkonsolidasi
.diktatur proletar dan pimpinan par-
tai dinegeri kita, suatu demokrasi
untuk membangun Sosialisme dan
.menghapuskan kapitalisme, suatu
demokrasi untuk memberantas ka-
um kanan burdjuis Serta semua ke-
kuatan reaksioner jang menentang
revolusi sosiaiis dan berusaha me-
rusak pembangunan sosialis, da-h
bersamaan itu pula suatu demokrasi
untuk mengatasi birokrasi, sektaris-
me dan subjektivisme pada pihak

alat2 pimpinan, dan untuk mendidik
massi Rakjat, memPertinggi kese-

daran sosialis mereka, dan memPer-
kuat disiplin merqka. Ini adalah de-
mokrasi' revolusioner, suatu demo-
krasi jang luasnia belum pernah ter-
dapat sebelumnja.

i(uu* kanan burdjuis djuga de-
ngan suara keras mengeluh bahwa
dinegeri kita hanja ada sentralisme
dan tidak ada demokrasi. Mereka
menentang sentralisme serta persa-
tuan, dan menuntut suatu demokrasi
anarkis. Tudjuan mereka jalah hen-
dak memulihkan persaingan merde-
ka kapitalis, merusak prinsiP so-
sialis tentang ekonomi berentjana,
dan mengatjaukan tatatertib kema-
sjarakatan serta disiplin sosialis.
tr)emokrasi R"akjat kita dibawah
pimpinan klas buruh adalah suatu
demokrasi dibawah pimpinan ter-
pusat. Tanpa sentralisme tingkat
tinggi, kita tak akan dapat menga-
lahkan musuhz Sosialisme. dinegeri
kita,. djuga kita tak akan dapat
membanglrn sebuah masi,arakat so-
sialis dalam mana produksi serta
distribusi diselenggarakan setiara
berentjana. Sudah barang tentu,
sentralisme tingkat tinggi itu harus
didasarkan atas demokrasi iang
luas. Fengalaman menundjukkan
bahwa demokrasi jang paling luas
jang didjalankan dikalangan Rakjat
pekerdja, jang mendorong mereka
untuk menjatakan segala pendapat
mereka dengan terbuka dan berte-
rusterang melalui perdebatang
umum, tidak akan menghalangi
malah sebaliknja akan membantu
melaksanakan sentralisme tingkat
tinggi.

Bentuk menjatakan pendapatz se-
tjaru terbuka serta berterusterang
melalui perdebatan dan koran2 din-
ding adalah suatu djalan jang dapat
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membangkitkan dgn. sangat efektif
inisiatif serta rasa tanggungdjawab
dari massa Rakiat jg. luas, dan dju-
ga suatu djalan jg. sangat baik bagi
pendidikan serta membentuk diri
kembali. Djalan ini dapat dipergu-
nakan untuk menelandiung, musuh
dan memobilisasi serta mendidik
massa supaja berdjuang menentang
mereka, dan djuga dapat diperguna-
kan untuk memetjahkan kontradik-
siz dikalangan Rakjat setjara tepat,
untuk mengatasi setjara lebih baik
Lsogala kelemahan serta kesalahan
dalam pekerdjaan alatz pimpinan,
dan untuk mempermudah pengatas-
an beberapa pandangan jang salah
dikalangan massa. Diketemukannja
bentuk demokrasi sosialis ini dine-
geri kita telah membikin lebih mu-
dah bagi kita untuk mengurus
urusan2 kita. Akan tetapi, arti besar
serta peranan dari bentuk ini belum
dimengerti betul oleh setiap kader.
Masih ada setengah orang jung
kuatir kalau2 bentuk ini bisa mem-
bawa pada suatu ,,kekatjauan na-
sional", atau kalau2 kritik bisa di-
arahkan kepada mereka sendiri. Ini
adalah tlara berpikir jang salah.
Kita harus pertiaja kepada majoritet
massa karena majoritet massa mem-
pertahankan Sosialisme dan ingin
menjelesaikan pembangunan so-
sialis. Mereka berbitjara dengan
alasan dan menurut akal. Meskipun
kaum kanan mentjoba mengguna-
kan kesempatan menjatakan penda-
pat2 setjara terbuka dan berterus-
terang itu untuk menimbulkan ke-
katjauan dalam ketertiban Rakjat,
tapi mereka berachir dengan dise-
rang oleh Rakj,at dari,segenap segi.

- Pernjataan pendapat2 setjara terbu-
ka dan berterusterang oleh massa
dan perdebatanz umum dalam ana-
Iisa terachir adalah menguntungkan

proletariat dan Sosialisme, dan fldCk
menguntungkan musuh Sosialisme'
Sudah b'arang tentu, njala2 daripada
kritik setjara terbuka dan berterus-
terang itu tidak hania akan mem-
bakar musuh tapi djuga kelemahanz
serta kesalahan2 kita sendiri. Djauh
daripada sangat menakutkan, ini
adalah suatu hal j,ang menggirang-
kan. 'Semua kader j,ang setia padt
tudjuan sosialis harus menjamhut
dengan senang hati pembongkaran
serta kritik atas kelemahan2 serta
kesalahan2 mereka sendiri oieh
massa dan tidak boleh takut akan
,,terdjilat oleh api". Apabila inisia-
tif massa digunakan sepenuhnja dan
bila ada pimpinan jang tepat, maka
massa akan dapat mengadakan per-
hitungan jang tjotjok terhadap ber-
bagai kelemahan serta kesalahan
kita dan membantu kita dalam me-
nemukan djalan untuk mengatasi
serta mengkoreksinja. Kita berpang-
kal pada kepertjajaan jarg teguh
kepada massa, kepada majoritet
massa. Politik j'ang harus kita pe-
gang dengan teguh jalah ,,dengan
tegas, berani d6n sungguh2 mem*
biarkan massa mengdtarakan pan-
dangan2 mereka dan membetulkan
tj,araz kita serta memperbaiki pe-
kerdjaan kita dengan tegas, berani
dan sungguth2", guna mengatasi bi-
rokrasi, sektarisme dan subjektivis-
ffie, memperbaiki pekerdjaan kita
diberbagai laparfgan, mendidik
massa dan memberantas musuh So-
sialisme. Tudjuan kita jalah men-
tjiptakan suatu situasi politik jang
kuat jang memadu sentraiisme de-
ngan demokrasi, disiplin dengan
kemerdekaan, dan kesatuan kemau-
an dengan kemauan perseorangan
guna mempermudah revolusi serta
pembangunln sosialis dinegeri kita.

Tahun ini adalah tahun jang ter-
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achir dari rentj,ana Lima-tahun Ti-
iongkok jang pertama. Tugas2 Po'
kok serta sasaranz utama jang di-
tetapkan dalam rentjana Lima-
tahun iang pertama itu akan diPe-
nuhi atau dilampaui. Dasar P€rmu-
laan bagi industrialisasi kita sudah
kita letakkan, tetapi dasar materfil
dari sistim sosialis Tiongkok masih
djauh daripada tjukup. Karena itu,
adalah mungkin dan djuga perlu
bagi kita, bahwa selama dalam ren-
\,anaz lima-tahun kedua serta ke-
tiga atau dalam periode jang lebih
lama lagi, mendjalankan politik
mengemtrangkan industri dan perta-
nian serempak dan terus tekanan
prioritet ditretakkan pada i4dustri
berat guna membangun negeri kita
'mendjadi sebuah negara sosialis
jang besa.r dengan industri, perta-
nian modern dan ilmu serta kebu-
dajaan'modern.

Ada dua djalan untuk menjele-
saikan tugas ihi: satu, jalah me-
ngerdjakan sesuatunja dengan lebih
'tjepat dan lebih baik, dan lainnja,
mengerdjakan sesuatunja lebih lam-
'bat dan menjasar pada taraf jang
rendahan. Djalan manakah jang ha-
rus kita ambil? Central Comite
Partai berpendapat bahwa djatran
pertamalah jang harus diambil dan
"menolak djalan jang kedua. Itulah
sebabnja maka Central Comite da-
lam musim dingin tahun 1955
mengumumkan sembojan menjele-
saikan pembangunan sosialis dengan
lebih tjepat, mentjapai mutu jang
Iebih baik dengan ongkos jang se-
rendah2nja. Setengah orang menia-
takan kesangsian mereka akan ke-
benaran sembojan ini. Mereka me-
nentang bekerdja lebih tjepat de-
ngan dalih mengedjar mutu jang
lebih baik serta lebih hemat dan
rnengusulkan supaja orang bekerdja
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sedikit dan pe-lahan2. Sudah barang
tentu, sembojan ini harus dilaksana-
kan setjara praktis berdasarkan ke-
adaanz jang njata dan tidak setjara
subjektif dengan mengabaikan ke-
niataanz. Kita harus menentang me-
reka jang mentjoba mengerdjakan
lebih banjak dengan lebih tjePat
karena kepertjaiaan jang berdasar-
kan keinginan sadja dan menjim-
pang dari keadaanz iang njata, te-
tapi kita tentu sadja tidak akan me-
nentang bahkan menjokong setjara
aktif mereka jang berusaha menger-
djakan sedemikian itu setjara prak-
tis dan mengingat keadaan2 jang
njata. Sembojan itu harus kita lak-
sanakan sebagai suatu kesetruruhan
jang luas serta bulat, dan tidak se-
tjara sebagian2 serta beratsebelah.
Kebutuhan2 akan kwantitet, ketje-
patan, kwalitet serta penghematan
adalah saling membatasi. Tentu
sadja salah mengedjar kwantitet
serta ketjepatan atas kerugiannja
kwalitet dan penghematan, salah
pula mengedjar kwalitet serta peng-
hematan dengan merugikan kwanti-
tet serta ketjepatan, dan malah lebih
buruk lagi mengedjar kwalitet atas
kerugiannja penghematan. Kita ha-
rus berusaha keras rnentjapai kwan-
titet dan ketjepatan diberbagai la-
pangan dengan sjarat mendjamin
kwalitet dan penghematan. Kita
pasti akan membuat kesalahan djika
kita ragu2 dan menolak samasekali
dengan tidak membuat analisa sern-
bojan mentjapai kwantitet, ketje-
patan, kwalitet dan penghematan.
Kenjataanz dalam dua tahun jang
lalu telah membuktikan bahwa ke-
raguan jang tak rRenentu serta pe-
nolakan dari setengah orang meng*
hambat kemadjuan tudjuan kita,
merugikan inisiatif sosialis massa,
dan menghalangi pengerahan poter



sialitet2 (kemungkinan2) dan akibat-
nia bukan tertjaPainja kwantitet
serta' ketjepatan, pula bukan kwali-
tet serta penghematan, melainkan
pemborosan tenaga manusia, uang
dan sumb er' ig. lebih besar. Segenap
anggota Partai Komunis dan Liga
Pemuda Komunis, semua elemen

iang madju dan seluruh Rakjat Pe-
kerdja harus berusaha memadjukan
tudjuan kita dan mengambil'sikaP
jang aktif dalam menggunakan se-
penuhnja potensialitetz dalam se-
mua sektor ekonomi nasional kita.
Dengan rnenjandarkan diri pada ini-
siatif massa, rnaka kita tentu akan

'dapat mendjalankan setjara tepat.
politik mentjapai kwantitet, ketje-
patan, kwalitet dan penghematan,
mendorong madju pembangunan
sosialis dinegeri kita.

Untuk mernbangun Sosialisme
sementara mentjapai kwantitet, ke-
tjepatan, kwalitet dan penghematan,
kita harus mengandjurkan keradj,in-
an, ketjermatan dan kerdja keras
disetiap lapangan pekerdjaan, baik
dalam mendjalankan pabrik2, kope-
rasi2, perusahaan2, sekolahz maupun
perusahaan2 lain apapun djuga. Ra-
djin serta hemat harus dipraktekkan
p,u1a dalam mengurus rumahtangga-,
sehinggp prinsip2 jang s&rns bisa*
bertraku dalam membangunan negeri
dan rfrengurus rumahtangga, dan
mendjacli suatu kebiasaan masja-
rakat. Negara serta koperasi2 harus
mernperbesar akurnulasi2 mereka,
dan orang2 perseorangan serta ke-
luargaz harus pula memperbesar
simpanan m6reka sebanjak mung-"kin dan bukannja menghabiskari
semua uang mereka. Banjak buruh2'dan fungsionaris2 muda jang tiddk
besar djuga penghas,ilannja tetapi
ketjii atau tidak mempunjai beban
keluarga. Mereka harus menjimpan

kelebihan uang mereka untuk kgbu-
tuhan2 dimasa?epan; Rakiat Tiong-
kok harus mempunjai tjitaz iang
mulia dan semangat iang tinggi, ber-
pegang teguh pada Pahal* kera-
djinan serta ketjermatan guna mem-
bangun Tiongkok mendjadi sal6h
satu' bangsa iang terkaja didunia
dalam puluhan tahun jang menda-
tang. Makan dan minum keras,
kemewahan dan pemborosan ada-
lah kebiasaan2 jang rrerugikan pe-
laksanaan tugasz bersedjarah Rakjat
Tiongkok pada waktu sekarang ini,
dan merupakan suatu pertanda ti-
dak adanja tjtta2 jang luhur.

{Jntuk mombangun Sosialisnre,
klas buruh harus memPunjai koqPs

ilmiah serta pekerdja2 tekniknja
sendiri, profesor2, guru2, sardjanaz'
wartawanz, penulisz, artisz, ahli-
hukumz, ahli-teori2 Marxis-Leninis-
nja sendiri. Dalam korps ioi ter-
masuk djuga sernua kaum intelek-
tuil jung meskipun berasal dari
rnasjarakat larna, benarz telah di-
bentuk kembali dan deregan teguh
telah mengarnbil pendirian klas.
buruh. Tiongkok adalah sebuah
negeri besar dan membangun So-
sialisme adalah suatu tugas i'ang
berat dan rur,vet; karena itu, klas
buruh harus mempunjai suatu koqps

.inteiettuil jang mahabesar; sedjum-
lah ketjil sadja tidak tjukup. Men-
didik dan memperluas koqps ini
adalah tugas bersama jang berse'
djarah dari Far'rai kita dan setruruh
Rakjat kita. Anggota2 Fartai kita,
anggotaz Liga dan kaum intelektuil
revolusioner harus melakukan usa-
ha2 jang serius da_n hebat daXarn

studiz.kedjuruan mereka guna me-
nguasai berbagai teknik chusus
untuk pengetahuan ilmiah, Semua
mereka jang sanggup rnelakukan itu
harus bekerdja keras guna mendjadi
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afli, ,,merah" dan mahir. Pekerdja-
an tak daPat diselenggarakan de-
Dgan Uaik djika kita ,,merah"- taPi
ti6at,,ahli". Pedjabatz Pemerintah
dan para ahli kita dalam berbagai
Iapangan harus berketetaPan lati
untut- membentuk diri kembali
guna mengabdi kePada kaum buruh
dan kaum tanl dan bekerdia untuk
fusialisme dengan sePenuh hati;
mereka harus memadu kePentingan2
pribadi mereka dengan kePenting-
anz bersama massa, dan tidak me-
Ietakkan kepentinganz perseorangan
diatas kepentingan2 mdssa. Begitu-
tah semestinja para ahli merah.
&,mbojan ,,Iebih dulu ahli kemudian
merah" adalah suatu senmn untuk
pendjauhan dari politik jang dimak-
sudkan untuk mempengaruhi kqum
intelektuil supaja tidak mau mem-
bentuk diri kembali dan, menolak
peadirian Has buruh. Pada hakekat-
nja ini adalah suatu sembojan untuk
membawa Rakjat kedjalan lama
dari kaum intelektuil burdjuis.
Kaum intelektuil kita harus menger-
ti bahwa mendjauhkan diri dari po-
Iitft tidaHah mungkin. Mendjauhi
politik revolusioner bisa membawa
orang kepolitik reaksioner. Ketiada-
an pendirian politik jang benar bisa
membawa orang kepolitik reaksio-
ner. Orang2 sedemikian itu tak akan
pernah dapat bekerdja untuk tudju-
an sosialis kita dengan tulus serta
dapat dipertjaja, pula tak dapat
mengabdi kepada kaum buruh dan
kaum tani dengan sepenuh hati,
kendatipun mereka berhasil mem-
peroleh pengetahuan dal teknik
tertentu.

Dalam pembangunan kita, kita
harus tekun beladjar dari Sovjet
Uni, darl pengalammrnj? jg, madju
dan dari pengetahuan ilmia& serta
eknologinja. Sovjet Uni td& me-
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ngumpulka'n pengalaman2 iang kaja
dalam revolusi dan Pembangunan
selama 40 tahun iang lalu. Hingga
sekarang tak ada negeri sosialis lain
jang mempunjai Pengalaman - iung-Uegitu 

luas seperti Sovjet Uni. Ini
adilah merupakan suatu Pos-kredit
jang tak ternilai jang dipersembah-
i<an oleh Sovjet kePada umatmanu-
sia. Mengabaikan- Pos-kredit ini
akan merugikan Rakjat kita dan
tudjuan revolusi serta pembangunan
sosialis. Untuk menilai betulz pos
kredit ini perlu kita mengambil si-
kap jang tepat dalam beladiar dari
padanja dalam hubungan dengan

'keadaan' jang sebenarnja di Tiong-
kok.

Sovjet Uni selalu mendjadi sa-

habat Rakjat Tiongkok iang setta
selama perdjuangan2 Rakjat Tiong-
kok jung berkepandjangan serta
berat melawan imPerialisme dan
feodalisme." Segera sesudah revolusi
Tiongkok menang, Sovjet Uni me-
ngadakan perdjandjian persahabat-
atr, persekutuan dan saling-bantu
dengan negeri kita. Negeri kita da-
lam pembangunan sosialisnja telah
mendapat bantuan jang sangat besar
dari Sovjet Uni. Atas nama Partai
Komunis Tiongkok, pemerintah dan
Rakjat Tiongkok, saja menjampai-
kan .terimakasih iang se-tulus2nia
kepada Partai Komunis Sovjet, pe-
merintah dan Rakjat Sovjet. Kawan
Mau Tje-tung di Moskow dalam
tahun 1950 sesudah diadakannja
perdjandjian Tiongkok-Sovjet ber-
kata: ,,Setiap orang dapat melihat

, bahwa persahabatan Rakjat2 Tiong-
kok dan Sovjet jang besar jang di-
muat dalam perdjandjian adalah
kekal, tak terputuskan serta teguh.
Perdjandjian ini tidak boleh tidak
akan mempengaruhi tidak sadja ne-
gara2_besar - Tiongkok dan Sovjet



Uni tapi djuga haridepan seluruh
umatmanusia dan kemenangan P€r-
damaian serta keadilan diseluruh
dunia". Rakjat Tiongkok akan ber-
diri dengan tegak ber-sama2 dengan
Rakjat Sovjet untuk se-lama2nja
untuk tudjuan mulia mendjamin
perdamaian dunia serta melantjar-
kan kemadjuan manusia.

Pandji2 Revolusi Oktober adalah
pandji2 internasionalisme proletar.
Kita harus memadu kepentinganz
bangsa kita dengan kepentinganz
bersama Rakjat didunia. Nasiona-
lisme burdjuis adalah bertentangan
dengan kepentingan2 fundamentil
Rakjat kita dan kepentingan2 So-
sialisme. Kita harus senantiasa
mempererat solidaritet kubu sosialis
jang dipelopori Sovjet Uni dan me-
madjukan gelombang-naik ekonorfr
serta kebudajaan bersama di-negeri2
sosialis. Kita harus bersatu dengan
proletariat, bangsa2 jang tertindas

dan segenap Rakjat jang tjinta-
damai didunia untuk bekerdia guna
kemenangan tudfuan jang adil dari
perdamaian, demokrasi dan So-
sialisme.

Marilah kita berbaris madju de-
ngan berani dengan mendjundjung
pandji2 Revolusi Oktober lebih
tinggi lagi!

Hidup Revolusi Sosialis Oktobet
jang besar!

Hittup kubu sosialis jang diPelo-
pori oleh Sovjet, Uni!

Hidup Sovjet Uni jung besar
dan Partai Komunis serta Rakjat-
nja!

Hidup persekutuan persahabatan
j,ang tak terputuskan antara Tiong-
kok dan Sovjet Uni!

Hidup solidaritet jang agung dari
proletariat seluruh dunia!

Hidup Marxisme-Leninisme!
Hidup tudjuan jang adil dari per-

damaian, demokrasi dan Sosialismet

2t?



LAPORAN CENTRAL CCMITE TE,NTANG

SITUASI POLITIK DAN TUGAS' PARTAI

Disampaikan oleh JANOS KADAR

Kontra-revolwsi Oktober dun Garis

Politik Central Comite

Konferensi Partai kita ini, djika
setudju, hendaknia memPerkuat dan

mensihkan tindakan2 tegas iang te-
Iah diambil Pada bulan November,
dan garis potitit jang telah diikuti
Cential Comite sedjak bulan No-
vember tahun jang lalu. Konferensi
ini harus mendiskusikan dan men-
sahkan rantjangan Konstitusi dan
usul2 untuk memperlengkapi badan2
pimpinan Partai. Langkah2 ini bisa
Eianggap sebagai tugas Konferensi
Partai kita ini.

Dengan memetjahkan tugas2 tet'
sebut dengan sukses, kita akan
rnengachiri segala apa iang serba
bersifat sementara didalam Partai
dan akan melahirkan sjarat2 untuk
kehidupan Fartai jang normal sam-
pai diadakannja KongreS Partai.

' Pemberontakan kontra-revolusio-
ner telah mengakibatkan kerusakanz
jang sangat serius pada Partai,
Rakjat dan sel,uruh negeri. Disam-
ping kerusakan2 jang serius tersebut,
pergontjangan jang serius itu, ken-
datipqn dengan harga jang tinggi,
telah memberikan kepada Partai
dan Rakjat pengalaman2 dan pela-
djarunz jang, djika dipergunakan
dengan tepat, akan memberikan
kesempatan pada kita untuk madju
Iebih tjepat dan lebih sukses lagi
diatas dialan pembangunan So-
sialisme.

2rB

Dalam hubungan dengan Pela-
djaranz dari pemberontakan kontra-
revolusioner ini, perlu disebutkan

bahwa musuh, baik didalam mau-
pun diluarnegeri, telah berkata, bah-
^wa: 

Partai dan Komunisme sedang

dalam keadaan krisis; Marxisme-
Leninisme telah mendjadi usang.

Kenj,ataan2 serangan kontra-re1o]u-
sioner di Hongaria, Per-tama2 dan
terutama, membuktikan djustru ke-

balikannja, jakni kekuatarr Komu-
nisme dan kebenaran Marxisme-
Leninisme. Serangan kontra-revolu-
sioner telah membuktikan kebenar-
an semua segi, tanPa Perketjualian,
dari adjaran2 Marxisme jang telah
berusia seabad itu. Kontradiksi jang
tiada terdamaikan antara burdjuasi
dan klas buruh 

- 
tesis jang telah

dikemukakan oleh Marx L00 tahun
jang lampau 

- 
telah menamPak-

kan diri dengan kekuatan jang eks-
plosif dalam bulan Oktober. Dalam
periode perdjuangan Partai Komu-
nis Sovjet-Uni pada tahun t91.7,
ketika kaum fevisionis dan anasir2
burdjuis-ketjil lainnja menjerang
kekuasaan proletar dengan menun-
tut ,,demokrasi murni" d'an kebe-
basan, Lenin telah menundjukkan,
bahwa dalam keadaan2 pada waktu
itu, tuntutan2 itu adalah merupakan
tuntutan2 burdjuasi jang ditindas
oleh kekuasaan proleta,r. Kesim-
pulan2 Lenin ini telah setjara tepat
dibuktikan kebenarannja dalam per-
istiwa kita djuga. Beberapa kesim-



t

pulan jang sangat penting dari
Kongres ke-20 Partai Komunis
Sovjet-Uni djuga telah dibuktikan
kebenarannja oleh kedjadian2 dalam
bulan Oktober. Dalam Kongres
ke-20, antara lain, telah diberikan
suatu analisa tentang politik petu-
alangan imperialis, prioritet pada
masaalahz ekonomi, dan pentingnja
pimpinan kolektif. Dan kesimpulan2
mengenai masaalahz tersebut telah
pula dibuktikan oleh djalannja ke-
djadianz jang serius, jang telah ber-
langsung dinegeri kita. Bersamaan
itu djuga telah dibuktikan kesim-
pulan2 teori jang diambil oleh ka-
wan2 Tiongkok dalam tahun2 bela-
kangan ini mengenai kontradiksi2
didalam barisanz Rakjat, kontra-
diksi antara Rakjat dan musuh2
Rakjat, dan menundjukkan bagai-
mana serta dalam keadaan bagai-
mana suatu kontradiksi jang dapat
didamaikan bisa berobah mendjidi
kontradiksi jang takterdamaikan.

Adalah tugas Konferensi partai
ini untuk menelaah masaalah, po-
kok rnengenai kedjadian2 jang telah
berlangsung dinegeri kitb dengan
bantuan teori Marxisme-Leninisme
dan tanpa suatu prasangka pribadi.
Djika Konferensi Partai menjelesai-
kan tugas ini, maka ia akin me-
metj?hkan tugas jang telah saja bi-
tjarakan lebih dahulu: kita akan
mampu mempergunakan pengalam-
an, jang baik maupun iang buruk
dalarn pekerdjaan tiita a,inaridepan.

Haluan Pokok Dartpada Kegiatanp
Partai, Sedj ak P emb entukannj a, Su-
dah Tepat

- tjntyk {apat menilai serjara tepat
kedjadian2 dalam bulan 

-Oktob^er,

adalah suatu keharusan bagi kita
untuk menoleh kebelakang pada

halz dimasalampau. Dalam bulan
Oktober musuh mengubur Partai
revolusioner klas buruh Hongaria"
Seperti kawan2 ketahui Partai re-
volusioner dari klas buruh Honga*
ria, dalam tahun 1918, rnenghimpun
klgs*b.unrh, per-tam a2 dan terutama,
kaum tani miskin dan massa Rakjat
jang luas pada umumnja. Dalam
tahun L9I9 dengan berbaris dide-
pan R.akjat, ia menumbangkan ke*
kuasaan burdjuasi dan mentjapai
diktatur proletariat pertarna jung
dj,aja daripada klas b,uruh Honga-
ria. Partai berdjuang dibawahtanah
selama 25 tahun melawan fasisme
Horthy, dengan hasil jang ber-beda"
tetapi dengan tekad jang ulet. Partai
klas buruh Hongaria, dengan mem-
pergunakan setjara tepat sit,uasi se-
djarah jang menguntungkan sesu-
dah pembebasan sebagai akibat di-
kalahkannja fasisme Hitler maupun
Horthy oleh perdjuangan patriotik
dan perdjuangan pernbebasan ten-
tara Sovjet, menghimpun kekuatanz
klas buruh dan Rakjat, dan selang-"kah demi selangkah, dari tahun
1945 hingga tahun 1948, sekali lagi
mernbangun negara buruh dan tani,
diktatur proletariat. Dalam'periode
perdj,uangan untuk kekuasaan, par-
tai telah melakukan pergulatan?
besar dan djuga,sesudah ditjapainja
kekuasaan ini dan berkembang dL-
ngan sepenuhnja. Tiap2 pergulatan
besar ini beracirir dengan keme-
nangan" Partai telah memimpin
perdjuangan untuk melaksanafan
perubahan2 tanah, rnenasionalisasi
industri, mengembangkan industri
ber.at dan mem.ulai pengubahan
sosialis atas desa. partai melakukan
perdjuangan2 politiknja sesuai de-
ngan tudjuanz sosial jang besar ini.
Ia mengalahkan partai2 burdjuis

' 
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jang aktif di Hongaria sesudah
pembebasan dalam gelanggang Po-
iitit dengan mempergunakan alat2
perdjuangan politik: menarik massa

Rakjat dan terus-menerus memPer-

lemah pengaruh burdjuasi dikalang-
an Rakjat. Achirnja, dalam tingkat
perdjuangan politik selandjutnja,
Partai kita memperdjuangkan dan
menjelesaikan sampai menang, de-
ngan bekerdja sama dengan massa
jang djudjur dari Partai Sosial-
Demokrat dan kawan2 terbaik jang
bekerdja dalam pimpinan Partai,
tudjuan besar jang bersedjarah dari
klas buruh Hongaria: persatuan klas
buruh, berfusinja dua pafiai klas
buruh. Tindakan ini merampung-
kan pembangunan jang sempurna
daripada diktatur proletar, pemba-
ngunan negara buruh dan tani, dan
perebutan kekuasaan politik.

Makaitu dapatlah kita katakan
bahwa haluan pokok dari tudjuanz
Partai, dari tahun 1918 seterusnja

sedjak adanja Partai pelopor
revolusioner dari klas buruh FIon-
garia 

- 
adalah lernpang dan tepat,

dan ia teiah mentjatat hasilz besar
dalam madju diatas djalan ini.

Suksesg Besar Dan Kesalahang Dari
tahun 1949 hingga 1953

Periode antara tahun lg4g dan
tahun L953 harus dianalisa setjara
lebih mendalam. Periode dari se-
djarah Partai kita ini ditandai tjiri
nja, per-tamaz dan terutama, oleh
hasi'l2 positif jang besar. Akan te-
tapi perlu ditambahkan, bahwa di-
samping hasil2 tersebut, dari tahun
1949 seterusnja, mulailah timbul
dan berkembang tjiri2 negatif. Djika
kita menindjau kembali pekerdjaan
Partai kita dan pekerdjaan kita
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sendiri, maka kita Pasti akan tahu,
bahwa tjiri2 negatif ini tirnbul se-

sudah perebutan kekuasaan sePe-

nuhnja - 
mungkin terutama dalam

pekerdJaan praktis dari pirnpinan,
tapi, dalam analisa terachir, dalam
pekerdjaan Partai Pada umumnja

jakni, dalam periode dimana
pada hakekatnja semestinja mung.
kin untuk'madj,u tanPa sesuatu rin-
tangan jang sangat besar. Kawanz,
kita pertjaja atas dasar pengalamans
kita sendiri, bahwa adjaran jang
berlaku bagi setiap Komunis sese-

orang, berlaku djuga bagt Partai
revolusioner klas buruh dalam ke-
seluruhannja: pere'butan kekuasaan
menempatkan baik Partai maupun
seseorang Komunis pada suatu
udjian jang menentukan. Sebab dji-
ka kita menoleh kebelakang kepada
perdiuangan jang dilakukan Partai
antara tahun 1,945 dan 1,949, maka

pada kita hanja terbajang kenangan2
jang baik mengenai perdjuangan itu.
Dalam periode itu Partai mendapat
kepertjajaan dan dukungan Rakjat
pekerdja dengan menggunakan tja-
ra mejakinkan dalam politik; dan
ia. telah dapat memetjahkan rna-
saalah2 lainnja, karena tugas tadi
telah d'iselesaikannja dengan sukses.
Kemudian, ketika kekuasaan sudah
berada di'tangan kita, kesombongan
mulai berkembang. Telah terbukti
bahwa kekuasaan itu bukan sadja
merupakan kekuatan jung besar,
tetapi djuga mengandung bahaja
bagi Partai dan seseorang Komunis.

Kesombongan dan rasagasti bisa
merupakan bahaja2 jang anoat se-
rius ,bagi Partai, setelah perebutan
kekuasaan. Saja pertjaja bahwa saja
dapat menjatakan dengan tiada ber-
lebih2an sedikitpun bahwa hal ini
merupakan salahsatu peladjaran



iang terbesar bagi kita, jang men-
djadi terang terutama selama peris-
tiwa Oktober. Sebab setelah Pere-
butan kekuasaan, ilusi2 mulai me-

'luas dikalangan kawan2 dalam ke-
dudukan2 pimpinan, djuga dika-
Iangan mereka jang bekerdja dalam
badans rendahan. Kawan2 itu me-
ngira, bahwa tiada amat Penting
lagi untuk menarik massa dengan
pekerdjaan se-hari2, djika kita me-
nguasai alat2 kekuasaan 

- Polisi,
kedjaksaan, pengadilan, tentara
ds'b.nja 

- 
ataupun dengan perka-

.taan lain, djika mungkin, ,,dengan
tjepat2 mengadakan perhitungan"
dengan rnusuh. Saja berpendapat,
bahwa hal ini per-tama2 mendjadi
sumbernja kesalahan2. Perebutan
kekuasaan, tidak akan menandakan
permulaan daripada periode kesa-
lahanz jang serius, djika pandangan
tersebut tidak menguasai, sedikit-
banjak, kegiatan seluruh Partai.
Kesalahan2 tersebut semestinja bisa
dihindarkan, djika kita sebaliknja

-menaruh perhatian jang konsekwen
pada pendapat dan penilaian Rak-
jat pekerdja, terutama kaum buruh,
tentang pekerdjaan Partai kita, se-
bagaimana telah kita lakukan dari
tahun 1,945 hingga 1948, ketika
djawaban harus diberikan kepada
setiap persoalan massa.

Kernadj,uan industri jlang hebat
telah tertjatat antara tahun 1949
dan 1953. Bersamaan itu telah ter-
tjapai pula hasilz 'besar baik dalam
perrnulaan pengubahan sosialis atas
desa maupun dalam revolusi kebu-
dajaan. Akan tetapi hasil2 jang pen-
ting ltu disertai oleh kultus individu,
dan kesalahan, jang berpangkal
padanja: pelanggaran hukum, kesa-

'lahan2 dilapangan organisasi, dan
ketjenderungan jang tak sehat da-

lam hubungan kita dengan kias
buruh dan kaum tani. Dalam bulan
Djuni 1953 Central Comite -i
jakni, Partai sendiri, dan ini adalah
suatu hal jang sangat Penting -,telah membongkar kesalahan2 jang
terdapat dalam Pekerdjaan Praktis
Partai pada waktu itu.

Central Comite sendiri telah me-
nundjukkan kerugianz jang dise-
babkan oleh kultus individu dan
menjerukan dipulihkannja kembali
pimpinan kolektif dan norma2 Le'"
ninis dalam kehiduPan Partai;
penghapusan pelan ggarum2 hukum,
koreksi atas kesalahanz dilapangan
organisasi; dan perhatian terhadap
perbaikan tingkat hidup klas buruh"
Makaitu Central Comite telah
menganalisa dengan tepat situasi
jang berlaku pada waktu itu, mem-
bongkar semua kesalahan pokok,
dan dengan tepat pula menundjuk-
kan djalan bagaimana seharusnja
membetulkan kesalahan2 itu. Ada
beberapa alasan untuk mengingat
kembali djustru kenj,ataan penting
ini berkenaan dengan resolusi Djuni
1,953. Partai telah menutup analisa-
nja dengan menjatakan, bahwa ko-
reksi atas kesalahan2 itu harus di-
rnulai; dan bahwa hal ini harus di-
lakukan dengan mengakui terus-
terang kesalahan2 dan mengkikisnia
sampai ke-akar2nja, dengan ti,ara
jang akan menambah prestise Partai
dan kekuasaan Rakjat. Ini betul se-
kali. 'fetapi sedjak dari mula dalam
mengkoreksi kesalahan2 itu telah
diambil tindakan2 jang keliru. Perlu
ditambahkan dalam hubungan ana-
lisa ini, bahwa propaganda jang di-
siarkan dengan begitu beratsebelah
oleh musuh, jang menjatakan bah-
wa golongan oposisi Imre Nagylah
jang dalam bulan Djuni L953, me-

qq1a4L



ngetahui dan membongkar kesa-

lahanz Partai itu, tidak benar se-

udjung rambutpun. Adalah penting
seliali untuk menekankan kenjataan
inl, sebab golongan Imre NagY

sarnasekali tak ada sangkutpautnja
dengan pembongkaran kesalahanz'

Dalam metraksanakan resolusi

tersebut telah dilakukan dua kesa-

lahan fundamentil. Pertama, Imre
Nagy diserahi dengan Peranan jang

"iit 
penting dalam mengkoreksi

kesalaian2. Sebagaimana kemudian
terbuktl, fmre NugY samasekali ti'
dak tjotjok untuk peranan-itu' Dia
tidak"bermaksud memulihkan dan

mempertinggi Prestise Partai dan

kekuisaan-Rakjat, tapi sebaliknja
dia bermaksud menurunkan lagi
prestise Partai dan kekuasaan Rak-
jat. Kenjataan ini mendjadi djelas
sesudah tindakannja jang Pertama
jang, harus saja katakan, sangat
iletita. Bukannja Central Comite
Partai jat g mengatakan kePada

anggota2 Fartai dan seluruh pendu-
duf negeri tentang kesalahan' iung
dibongkar oleh Partai dan tindakan2
jang diperlukan untuk mengkore\si-
nia, sebagaimana dulu telah men-
djadi praktek jang tepat dalam ke-
hidupan Fartai. Melainkan Perdana
Menteri Imre Nagy jang diangkat
pada waktu itu, didalam Parlemen
mengkrltik kesalahan2 Partai .dari
sudut kenegaraan, sedangkan dia
bungkam samasekali rnengenai dja-
sa2 Partai, atau tentang kenjataan
bahwa Partailah jang telah mem-
bongkar kesalahanz itu. Tindakan
permulaan ini, saja ulangi lagi, ada-
lah tjelaka dan membawa aklbat
kesukaran2.

Alangan kedua jang merintangi
digunakannja analisa jang tepat itu
dengan sukses jalah 

- 
dan hal ini

,r9

harus pula dikemukakan ;- bah-

;;*"i kawan2 tertentu, i1ns..ai

"i-"i. 
oleh Kawan R6kosi, tidak

inurnpo atau tidak mau untuk tePat

oada^ waktunia dan sebagaimana

iipertukan mblepaskan kesalahanz

mireka jang lama. Karena itu tim-
bullah tuat[ situasi dimana, disatu

iihuk, Imre NagY dengan ko-1do2

politiknja mengedjar suatu tucfuan
politik iung bertentangan salla-
sekali dengin pengkoreksian setjara

tjepat, tePat dan berani atas kesa-

tiiun' jang terbongkar dalary tahun

1953; 
-dan 

dimana, difihak lain,
Kawan R6kosi beserta beberaPa

kawan, enggan menghadaPi kesa-

lahan2 mereka sendiri. Semua faktor
ini tidak memungkinkan kita me-

rnobllisasi kekuatan2 Partai untuk
mengkoreksi kesalahan2 dalam Pe-
kerdaan Partai dan negara- Oleh
karena itu terdjadilah liku2 dan pe-

rubahan2 jang ekstrim dalam garis
politik Fartai antara bulan Djuni
1.953 dan Djuli 1956.

Penundaan Dalam Mengkoreksi Ke-
salahanz Menimbulkaru Kerugiart
lang Lebih Besar DariPada Kesa'
lahanz Jang Terdahulu.

Ferubahan2 jang ekstrirn dalam
garis Partai mempunjai akibat jang
tak terbatas dan merusak. Tentu
sadja sukses pekerdiaan ditentukan
terutama oleh tepat ti:daknja garis
politik. Tetapi perubahan2 jang be-
gitu ekstrim, kalaupun garis politik-
nja benar, menjebabkan kerugian
jang tak terbilang dikalangan massa.
Dan hal ini tidak sukar untuk di-
mengerti. Ifita mengetahui benar,
bahwa hingga bulan Djuiri 1953,
anggotaz Partai kita dan chalajak-
ramai pada umumnja di .Hongaria
mempunjai penghargaan jang tinggi



i*,

dan kepertjajaan jang sangat besar
kepada Central Comite Partai kita
dan Partai pada umumnja. Tidak
boleh tidak pendapat umum itu
kaget sekali ketika mendengar.bah-
wa dalam pekerdjaan Partai tidak
hanja terdapat hasilz jang baik, te-
tapi djuga kesalahanz. Tetapi se-
mestinja mungkin untuk terus be-
kerdja dengan mempertahankan
dasar kepertjajaan ini 

- 
sekalipun

sudah berkurang 
- 

djika pendapat
umum baik didalam maupun diluar
Partai telah jakin, bahwa Partai
tjukup rnernpunjai kekuatan poli-
tik dan moril jang membikin ia
sanggup membongkar kesalahanz
dan merentjanakan tjara jang diper-
lukan untuk mengkoreksinja. Sebab
kepertjajaan pada Partai akan ber-
tambah besar sesuai densan hasilz
jang diperoleh dari pengloreksian
atas kesalahan2. Dan, dalam analisa
terachir, prestise , Central Comite
akan naik dimata para anggota
Fartai, dan prestise Partai akan
rnendjadi lebih kokoh dikalangan
orangz non-partai. Kepertjajaan
jang hidup dikalangan massa, pun
sesudah terdj,adi pernbeberan kes.a-
latrranz dalam tahun lg13, berarti
bahwa Rakjat merijetudjui analisa
Central Comite dan mereka mulai
memperbaiki dalam iapangan pe-
kerdjaan mereka sendiri kesalih-
anz jang telah diperbuat dulu, se-
suai dengan garis baru. Dalam pada
itu terdjadi kekeliruan2 jang iazim
pada waktu2 sedemikian itu: bebe-
rapa orang membikin kesalahan2
dalam mendjalankan garis baru
Partai itu terlampau djauh. Tetapi
$akjat pada umumnja 

- 
anggoti2

Fartai dan orang2 tak berpartai
djuga menerim.a garis baiu ini
dan berusaha untuk bekerdja sesuai

dengan itu. TetaPi setelah mereka

meiitjapai suatu tingkatan tertentu

dalam 
^Perkembangan'. mereka se-

foo"iong' diberitahu, bahrya.garis
Partai 

-itu toh titlak betuf d[uga,

dan'bahwa mereka harus kembali,
nada hakekatnia, Pada garis jang
^ctulu. Ini adalah gontjangan jang ke-

dua. Baru sadja mereka mulai me-

neerti akan resolusi jang baru itu
dfn baru sadja mulai dengan Pe-
laksanaannja, lantas mendengar

bahwa garis Politik Partai belum

benar djuga. Akibatnja tjelaka dua-

belas. Karena kesalahan2 tertentu
dalam perentjanaan, dalam Peng-
awasan pelaksanaan hukum dan

dalam politit tani jang kesemuanj'a

telah dibongkar dalam bulan Djuni
1953, maka terang Fartai, 'negeri

dan Rakjat tetrah mengalami keru-
gian jang serius. TetaPi saia Per-
tjaja tak salah untuk rnenjatakan,
bahwa apa jang berlangsung dise-
kitar pengkoreksian kesalahanP itu
telah rnengaki.batkan kerugian jang
sepuiuh kail lebih besar dariPada
kmalahan' iuttg semula. Fara ang-
gota Partai dan R.akjat negeri, da-
Xam tiap keadaan, telah mengerli

- 
dbn sekarangpun mengerti akan

hal ini 
- 

bahwa dalam pekerdjaan
itu tentu terdapat kesaiahanz dan
kadang2 kesalahan' jang serius; te-
tapi mereka tidak akan rnengerti
dan tidak akan memaafkan para
pemimpin djika mereka ini'meng-
ulangi kesalairan2 lania jang sudah
biasa, kesalahan' jang telah dikenal
dan diketahui oieh seluruh dunia.
Praktek sematjam itu rnenghantjur-
kan prestis* pimpinan Partai dan
para pemimpin negeri. Karena itu
saja \atakan, bahwa tjektjok jang
berlangsung tiga tahun lamanja di-
sekitar pengkoreksian kesalahana
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mengakibatkan kerugian jang lebih
besai dalam hubungan antara Par-
tai'dan massa darlpada kesalahan2

{ang dibongkar dalam tahun 1953'' 
Oten sebab itu, dalam musim

semi tahun 1956 berkembanglah
pada sebagian besar anggota Partai
dan Rakjat pekerdja diseluruh ne-
geri dendam jang mendalam dan
wad'!ar. Penundaan dalam meng-

koreksi kesalahan2 dan rasa den-
dam massa dalanr, hal inl, jang ba-
niak meningkat selama tiga tahun
iiu, dipergunakan oleh musuh klbs
didalam negeri dan imPerialisme
internaslonal setjara ulung dan
briljan. Demikianlah keadaan iang
berlaku pada waktu Central Comite
mengambil resolusi pada bulan
Djuni 1956.

Resolusi Central Comite inl se-
mestinja bisa merupakan titik-balik
dalam kehidupan Partai dan seluruh
negeri. Resolus{ itu adalah sebuah
resolusi jang benar. Resolusi Djuli
dari Central Comite - dan peni-
laiannja jang tepat djuga merupa-
kan suatu soal jang sangat penting
dalam perduangan kita sekarang
inl - 

telah melahirkan segala sjarat
politik bagi kita untuk mengkoreksi
dan melenjapkan setjara normal ke-
kurangan2 dan kesalahanz dalam
kehidupan Partai, negeri dan Rak-
jat. Kawan2 telah mengetahui betul
tentang resolusi itu dan disini tak
perlu untuk menjelami sampai ke-
detailznja. Tetapi perlu dikemuka-
kan bahwa resolusi itu telah dinilai
setjara positif tidak sadj,a oleh
Central Comite jung rnerantjang-
kannja, tetapi djuga oleh anggotaz
Partai seluruhnia dan orang2 jang
tak berpartai. Saja minta supaja
kawanz mengingat kembali perte-
muanz dan rapatz besar jang telah

?;2/$

dilangsungkan dalam hubungan de-
ngan resolusi Djuli itu. Saja kira
setiap orang jang hadir, masih ihgat
betul apa jang telah terdiadi. Mi-
salnja, saja pada waktu itu telah di-
kirim oleh Central Comite ke
Daerah, N6gr6d. Saja masih ingat
bahwa 18.000 Rakjat pekerdja baik
kaum Komunis maupun orangz
non-Komunis, berkumPul dilaPang-
an besar Salg6tarj6n. Semua kesa-
lahan jang telah terdjadi dulu da-
lam pekerdjaan praktis Partai dibi-
tjarakan orang disitu, tetapi djuga
dikemukakan bahwa resolusi Djuli
dari Central Comite telah mentjip-
takan sjarat2 untuk mengkoreksl
kesalahan2 dengan tiaraz jang nor-
mal. Kawan2, baiklah saja katakan,
bahwa Rakjat menjambut resolusi
Djull itu dengan kegembiraan jang
meluap. Rapat2 umum itu diadakan
dalam masa kba2 tiga minggu"
Massa mendjadi tahu akan resolusi
itu dan menjatakan kesediaan me-
reka untuk dengan sekuat tenaga
membantu pelaksanaannja. Demi-
kianlah situasi politik jang beriaku
pada bagian pertama bulan Agus-
tus tahun jang lalu. Sampai pada
batas tertentu musuh mendjadi bi*
ngung. Barangkali kawan2 masih
ingat, bahwa selama kiras dua atau
tiga minggu setelah sidang Centrai
Comite pada bulan Djuli, untuk
pertama kali dalam djangkarvaktu
tiga tahun, tidak ada dugaan2 jang
tidak keruan, desas-desus, atau
tuntutan2 baru berkenaan dengah
Imre Nagy atau lainnja. Musuh ter-
desak dalam kebingungan. Terang
bahwa musuh djuga memeriksa
situasi, dan menjedari bahwa akan
merupakan suatu pukulan politik
jung serius djika Partai bekerdja
setjara tekun, katakanlah selama



kira-kira setahun, menrirut garis
resolusi Diuli Central Comite,, de-
ngan begitu mengkoreksi kesalahan-
kesalahan dan memperkokoh pres-
tise Partai serta kekuasaan Rakjat.
IvIusuh. tahu bahwa, seandainja ini
terdjadi, ia akan menghadapi pe-
kerdjaan jang tidak ketjil djuga di

' Hongaria. Makaitu ia mengumpul-
i kan kekuatan2nja untuk menjerang,

untuk mengadakan serangan ganas
'. guna mentjegah Partai: dan Rakjat" djangan sampai mengkoreksi kesa-

trahan2 dengan tjaraz normal dan,
sudah barangtentu; supaja djangan
sampai mendjamin serta menerus-
kan hasil2 mereka jang positif. Itu-
Iah sebabnja mengapa mereka
memberikan pukulan; mereka me-
njedari bahwa djika resolusi Djuli, dari Central Comite itu dilaksana-

' kan dari bulan-kebulan, maka tidak,
" pkan terdjadi kemerosotan dalam.

prestise Partai, dan. tidak akan
tumbuh rasa ciendam dikalangan

. Rakjat pekerdja; prosesnja malah
akan sebaliknja, dan musuh akan
kehilangan tanah-pidjakannja.

Ini adalah suatu soal politik jang
' amat penting dilihat dari sudut me-

' nindjau kaum revisionls. Kaum im-' perialis Amerika ataa kaum fasis
Horthy tidak pernah merahasiakan

' 'kenjataan, bahwa-mereka hendak. rnentjekik, hendak menghantjurkan
Republik Rakjat Hongaria. Terapi
kaum revisionis fmre'Nugy *enja-
takan, bahwa mereka hanja hendak

' mengkoreksi kesalahan2. Djika be-
tul begitu mengapa mereka tidak
naendukung resolusi Djuli dari Cen-
tral Comite dan .bukannja begitu
sadja lari menieberang kekubtr-la-, -wan dan membantu melantiarkan

, pemberontakan kontra-revolusioner
,, $ersend jata teihadap .RepUblik

Rakjat Hongaria dan Partai? Ini
adalah suatu hal jang memPuniai
banjak arti.

Kedudukan Partai Pada Waktu Se-

rangaru Kontr a-Rev olusioner

' Perlu dikemukakan sesuatu rne-
ngenai masa antara tanggal 23
Olctober dan 4 November. Masa
itu adalah masa genting iang di-
tandai oleh kemunduran2 dan ke-
kalahah2 baik bagi Partai maupun
bagi keftuasaan Rakjat. Kaum im-
perialis, kaum fasis Horthy, pemim-
piin2 sajap-kanan dari Partaiz bur-
djuis jang hidup kembali, dan kaum ..

Sosial-Demokrat kanan menjerang
Partai. Tjelakanja, mereka dalam
serangannja terhadap Partai dan ke-
kuasaan Rakjat diikuti oleh pemu-
daz jang tersesat 

- 
peladiar2 dan

bukan peladjar 
- 

d?n oleh Rakjat
pekerdja jang kebingungan jang tak
rnenjedari bahwa mereka dengaa
begittu menjokong tudjuan kontra-
revolusi. Tetapi dengan tindakan
mereka itu rnereka sebenarnja me-
mang rnenjokong kontra-revolusi.
Suatu kekuatan besar telah dikem-
bangkan untuk melawan Partai daa
kekuasaan Rakjat. Akan tetapi
Central Comite pertjaja, bahwa de- i

ngan tiada pengchianatan dalam
pimpinan Partai, kekuatan itu tidak
akan bisa menang atas Partai dan
kekuasaan Rakjat! Karena tindakan
chianat dari Imre Nugy, T osonce5r,
Don6th dan lain2nja, maka kita di-
tempatkan dalam kedudukan seba-
gai dalam benteng jang terkepung,,

_sedangkan mereka ini berkongkaf-
kong dengan "rnusuh dan acnirnla
membukakan pintu baginja.

Imre Nugy mendjadi perdana
Menteri dari malam tanggal, 23
qamp_a1 24 Oktober, atas dasar re-
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solusi Central Comite, sedang Do-
ndth dan Losonczy diPilih mendjadi
anggotaz Central Comite.

Pertimbanganz aPakah jang ha-
rus diingat mengenai keputusan ini?
Terutama kenjataan2 jung berikut:
Central Comite telah mengetahui,
ketika mengambitr putusan ini, bah-
wa Imre Nugy, Losonczy dan lain2-
nja itu adalah orang2 jang mem-
punjai berbagai matjam kesalahan.
Tetapi Central Comite mengira, ke-
tika mengambil keputusan itu, bah-
wa orang2 tersebut, kendat$un ke-
salahan2 mereka - baik kesalahanz
ketjil maupun jang serius - bagai-
manapun djuga adalah orang2 Ko-
munis; bahwa mereka telah fnem-
bikin kesalahan2 serius, tetapi kini
akan membantu mengatasi kesukar-
anz jarg, untuk sebagian, telah
mereka kobarkan pada Partai dan
Rakjbt Hongaria. Begitulah penda-
pat Central Comite dan adalah pen-
tirg untuk mengetahui kenjataan
ini. Baru selama berdjalannja ke-
djadian2, selangkah demi selangkah,
mendjadi djelaslah bahwa Imre
Nagy dan sekutu2nja telah menje-
berang kefihak musuh.

Central Comite telah mempunjai
suatu program jang militant pada
pagihari tanggal 24 Okiober. Djika
kitl berpegang pada program jang
militant itu maka pemberontakan
kontra-revolusioner tidak akan ber-
kembang begitu luas dan tidak akan
mengakibatkan kerusakan jang be-
gitu besar. Apakah jang terkandung
dalam program jang militant itu?
fa menetapkan bahwa siapa sadja

i1"g menjerang , badan2 negara
Hongaria dengan sendjata adilah
feorang kontra-revolusioner, dan
lu*r dihantjurkan dengan sendjata.
hogram itu menjerukan dihimpun-
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nja segenap kekuatan, dimoblisasi-
nja tentara, petugas2 keamanan ne-
gara, dan semua kekuatan iang ada;
kaum buruh harus diPersendjatai.
Kita bermaksud meminta Perhatian
kepada Sovjet-Uni dan, djika Perlu,
meminta bantuan militer Sovjgt, se-

bab sudah djelas bahwa itu bukan
hanja suatu kontra-revolusi iang di-
bangkitkan dari dalam negeri. Ini
adalah resolusi Pertama diantara
resolusi2 jang diambil Central Co-
mite pada malamharir tanggal 23
Oktober ketika soa12 tersebut di-
diskusikan. Imre Nagy di'uga hadir
dalam sidang Central Comite itu,
dimana disusun program militant
tersebut dan dia setudju dengan pro-
gram itu. Imre Nagy turut meng-
hadiri rapat Comite Politik jang
diadakan sesudah sidang Central
Comite dhnana semua tudjuan itu
disusun dalam bentuk jang kong-
krit, jakni: bahwa Pemerintah Hon-
garia akan mengirimkan seputjuk
surat resmi kepada Pemerintah Sov-
jet, sebab baru sesudah itu Peme-
rintah Sovjet akan dapat memberi-
kan bantuan militer; bahwa Ke-
menterian Pertahanan harus diberi
instruksi supaja menj:ediakan sen-
djataz bagi Comite2 Partai, dsb.nja.
Beberapa kali Imre Nagy berbitjara
dan tegas2 menjatakan bahwa kaum
kontra-revolusioner harus dihan-
tjurkan, hukum militer diperlukan,
bantuan dari fihak Sovjet harus di-
minta, dsb.nja. Karena itu Imre
Nagy dan penjokong2nja berlaku
se-akan2 mereka menjetudjui pro-
gram Partai jang militant itu, jang
akan dipakai untuk menghantjur-
kan pemberontakan kontra-revolu-
sioner. Ini adalah suatu hal jang
sangat penting. Kemudian mendjadi
dj,elaslah, bahwa tidaklah demrkian



' halnja; Imre Nagy berserta penjo-
kong2nja telah menjeberang kekubu
muzuh.

Tjaraz jang dipergunakan oleh
golongan Imre Nagy sangat penting
untuk diketahui. Tjara mereka jalah
mengkombinasikan tekanan dari
luar dergan aksi2 didalam badan2
pimpinan. Disamping itu mereka
djuga mempergunakan tjaruz fak-
sionalisme setjara rahasia tertenfu.
Mereka mengadjukan berbagai tun-

- tutan dalam Central Comite dan
Politbiro. Biasanja Central Cbmite
dan Politbiro menolak tuntutanz
ini apabila pertamakali diadtukan.
Kemudian mereka mengorganisasi
berbagai delegasi jang menjampai-
kan tuntutan2 dari wakilz golongan
bersendjata, dari Perhimpunan Pe-
nulis, Perhimpunan Wartawan, dan
matjam2 organisasi jang ada dan
jang tidak ada, kepada badan'pim-
pinan Partai dan Pemerintah. Dan
mereka memaksakan diterimanja
program politik mereka sendiri, de-
ngan mengkombinasikan tekanan
dari dalam dan dari luar.

Apakah tuntutanz jang mereka
adjukan itu?

Pada waktu mereka masuk dalam
pimpinan, mereka menamaka,n se-
rangan terhadap Republik Rakjat
itu sebagai suatu kontra-revolusi
dan menjatakan kesediaannj:a untuk
mengambil segala tindakan jg. perlu
jang timbul karenanja. Kemudian,
sekali mereka sudah masuk Central
Comite dan bada# Pemerintahan,
mdieka m,emulai perdjuangan, per-
t4ma2 San terutama, untuk memak-'sa''Partai supaja menamakan pem-
berontakan itu sebagai sesuatu ma-
tjarn ,,revolusi nasional', atau suatu
gerakan kerakjatan demokratis.
Mereka berdjuang dengan gigi dan

kuku untuk tuntutan ini, hingga
achirnja mereka berhasil memaksa-
kannja. Telah saja sebutkan tadi,
bahwa mereka mempergunakan
tjaraz faksionalisme setjara rahasia
tertentu disamping aksi2 intern me-
reka dan tekanan2 dari luar. Seba-
gai tjontoh ingin saja menj,ebutkan
d'ua artikel jung dimuat dalam
Szabad Nip jung pada waktu itu
memberikan pukulan moril jang
keras pada kekuatan' iarg mem-
bela R-epublik Rakjat, pbdi Partai,
tentara, polisi keamanan negara dan
pada setiap orang jang bersangkut-
an. Mereka dalam sidang Central
Com'ite pada tanggal 26 Oktober
rnengadjukan tuntutan gupaja kita
menamakan seluruh gerakan itu se-
bagai suatu gerakan nasional demo-
kratis. Central Comite menolak tun-
tutan ini. Ja, pada waktu itu kita
belum bisa mengetahui apa jang
terdadi setelah sidang Central Co-
mite; tetapi kini kita sudah menge-
tahuinja. Mereka dengan bantuan
kontjo2 politik mereka didalam re-
daksi Szabad Ndp, menulis sebuah
artikel jang bertentangan dengan
resolusi Central Comite. Kemudian
terbitlah pada tanggal 28 Oktober
sebuah artikel, jang bertentangan
dengan resolusi Central Comite,
menamakan kontra-revolusi itu se-
bagai suatu perdjuangan pembebas-
an nasional. Sebagai hasil dari
kongkalikong setjara rahasia ini,
muntjiullah sebuah artikel dalam
Szabad Ndp penerbitan 28 Oktober
jang, sebenarnja, setjara moril ham-
pir samasekali melumpuhkan per-
tahanan Republik Rakjat. Arrikel
ini tidak mentjerminkan resolusi
Central Comite. Sesudah keluarnja
artikel ini Central Comite berada
dalam kedudukan jang tidak mu-
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dah. APakah ia akan mendemons-

trasikan kePada dunia 6ahw1 organ

,.r*i Ceniral Comite mentjermin-

kan program politik jang.berllwan-

uri ^gu?an' pimpinan dari Partai

ditemPatkan Pada kedudukan j?'g
safiIa mengenai beberapa persoalan

dan lebih dari sekali.

Demikianlah tjaranja Imre NagY

beserta Penjokong'nia berdjuang
dan dengan-tiaru2 lain untuk me-

, njuruh orung s'uPaia menamakan
plmberontakan kontra-revolusioner

' itu sebagai suatu revolusi nasional'
Sudatr barang tentu mereka djuga

menentang ' mengenai Persoalanz
lainnja, misalnja, menghalangi di-
hantjurkannja kaum Pemberonllk
bersendjata. Sudah umum diketahui
bahwa iuatu rentjana militer telah
disusun untuk menghantjurkan ge-

rombolan kontra-revolusioner jang

berkubu di Djalan Corvin. Saja kira
penjerangan itu telah d'irentjanakan
djam 5 pagi. Djam 4.30 Pagi'Imre
Nagy menilpun Kawan APr6 jang
m,ewakili Politbiro dalam Kemente-
rian Pertahanan, memberitahukan
padanja bahwa'dia, Nagy, akan rne-
letakkan diabbtan djika serangan di-
mulai djam 5 pagi. Begitulah tjara
mereka menentang: dengan Peme-
rasan politik .dari dalam, tekanan

- dari luar dan tjara2 komplotan fak-
sionalisme. Dengan memperguna-
kan tjara', jang sama rirereka rne-
nuntut dan berhasil mentjapai di-
umumkannja gentjatan-sendj ata dan
dibubarkannja Badan Keamanan
Negara. Begitu djuga, pada hake-
katnja, dengan hal berdirinja kem-
bali partai2 burdjuis. Ini bukanlah
soal baru, jang timbul dalari'"r bulan
Oktober; ide2 sedemikian itu telah
ada ber-bula42 lamanja dalam pi-
kiran Imre Nagy. Disana-sini dia
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telah mengatakan, bahwa menurut'
pendapatnja, Republik Rakjat Hon-
garia harus mengikuti haluan de-
mikian. Dengan t1aru iang sama
mereka rnemperdjuan'gkan suatu
pernjataan kenetralan dan pengun-
duran diri dari Perdjandjian War-
sawa. Metodez serupa itu djuga
merOka pergunakan, ketika resolusi
Partai tentang pembentukan Partai
Buruh Sosialis Hongaria sedang da-
lam pentjiptaan. Ini berarti, sebe-

narnja, likwidasi daripada Partai
Rakjat Pekerdja Hongaria dalam
keadaan dirnana, sudah barangten-
tu, tidak mungkin orang bekerdja
mengorganisasi suatu Partai baru,
Achirnja sebagai puntjak dari-se-
gala tuntutan mereka itu jalah ke-
njataan bahwa trmre Nagy sendiri,
Gyula H.dy, dan lain2nja berseru
kepada musuh2 kita supaja mela-
\Man pasukan2 Sovjet, dalam seruan
mereka melalui tjorong radto pada
dinihari,tanggal 4 November, .rne-
reka meminta bantuan kaum irnpe-
riaiis untuk melawan pasukanz
Sovjet. Dan ini dilakukan oleh
orang2 itu djuga jang pada rnalam-
hari tanggal 23 Oktober telah rne-
njetudjui, ber-sama2 dengan kita,
untuk meminta bantuan Sovjet-Uni
dan pasukanz Sovjet, dan menjata-
kan bahwa bantuan ini adalah perlu
serta tak dapat dielakkan. Karena
itu situasi jang menandai tjiri masa
dari tanggal 23 Oktober sampai
tanggal 4 November,' mengambil
berrtuk dalam kead'aan sedemikian
itu.

Dj,uga sangat penting bagi kita
untuk memband,ingkan besarnja
kekuatan2, boleh saja katakan, dari
kontra-revolusi burdjuis dan revo-
lusi sosialis dalam masa antara
23 Oktober dan 4 November. Saja
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kira tidaklah sukar untuk membuk-
tikan bahwa di, Ilongaria kekuatan2
revolusi sosialis djauh lebih besar
dan lebjh penting daripada kekuat-
ap2 kontra-revolusi burdjuis bahkan
antara tanggal 23 Oktober dan 4
November. Akan tetapi kekuatanz
ini tidak berada dalam kedudukan
jang sama. Karena pengchianatan
dalam badanz pimpinan, maka ke-
kuatan2 revolusi sosialis berada da-
Iam keadaan katja'u dan berantakan;
mereka tidak bisa dijindah2kan
dan tak dapat bertindak. Kekuatan2
kontra-revolusi burdjui's terorgani-
sasi dan luarbiasa aktifnja; mereka
terpimpin dan orangz mereka telah
ditanamkan dalam badan2 jg. mem-
pertahankan Republik Rakjat. Hal
ini menimbulkan keadaan dimana
kekuatan jg. lebih besar berada da-
lam kedudukan jang tidak mengun-
tungkan dibandingkan dengan ke-
kuatan jiang lebih ketjil. Sudah ba-
rang tentu kekuatan, jang setia
kepada revolusi sosialis bertempur
dibeberapa tempat dengan matjam2
sendjata; dalam lapangan potitik
dengan sendjata2 politik dan dime-
dan pertempuran dengan sendjata.
Akan tetapi perlawanan mereka ti-
dak terorganisasi, ter-pentjarz, tan-
pa bantuan jang tjukup, karena itu
dengan tiada keefeltifan sebagai-
mana mestinja. Diuga sudah umum
diketahui, bahwa kekuatanz Pafiai,
fungsionarisz Parta i, anggota2 biasa,
melakukan pertempuran mereka
sendiri diibukota, didesa dan di-
perusahaan2 pertanian. polisi ke-
amanan negara djuga bertempur.
Kesatuanz besar dari tentara b"r-
tempur 

- ada satu divisi jang me-
lawan kontra-revolusi; begitu pula
detasemen2 polisi dan Rakj at jang
berhasil memperoleh sesuit, ,en-

djata. Tetapi mereka ini merupakan
kekuatan' jang ter-pentjar2 jang ti-
dak bisa bertindak dengan keefek-
tifan jung diperlukan dan tak
mampu memhantjurkan musuh. Hal
ini dapat didjelaskan dengan me-'
rembesnja pengchianat2 kedalam
pimpinan Partai dan negeri. Ada*
pun mengenai Pemerintah, bur-
djuasi telah memperolqh keme*
nangan selama hariz itu. Kesemua-
nja ini melumpuhkan kekuatanz
jang setia kepada revolusi sosialis.

Bisa timbul pertanjaan: Apakah
j.ang telah diperbuat oleh kita, jakni
orang2 jang pada waktu itu duduk
dalam badan2 pimpinan Partai dan
Pemerintah? Bagaimanakah sikap
kita dan apa jang telah kita ker-
djakan? Kawan2, sedjak dari saat
Imre Nagy dan'penjokong2nja men*
djadi anggota Politbiro dan Peme*
rintah, orang2 jang setia kepada
Partai didalam Politbiro, dan ter-
utama didalam Pemerintah, ditem-
patkan dalam kedudukan minoritet,
kedudukan jang tak menentukan.
Ini bukanlah se-mataz soal angka,
walaupun dalam soal djumlah ter*
djadi perubahan jang tjepat. Dalam
pimpinan Partai telah terdjadi peru-
bahan2 personalia iang tjepat, tetapi
orang hampir tak dapat mengedjar
perubahan2 karena tjepatnja perge-
seran2 dalam personalia dan tjepat-
nja ketjondongan bergeser kekanan"
Akan tetapi sedjak dari semula
kita ditempatkan dalam kedudukan
jang tidak menentukan, sebab go-
Iongan Imre Nagy tidak sadja me-
njandarkan diri kepada kekuatanz-
nja sendiri dan utjapan2nja sendiri;
mereka djuga bersandar pada ke-
kuatan2 jung menjokongnja dari
luar, dan dengan bantuan kekuatanz
ini mereka meiakukan tekanan pada
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?artai. DisamPing itu, kedudukan

kita diPengaruhi dan diPerburuk
sampai padi batas tertentu oleh ke-

njatianf bahwa kita tidak mengam-

bi1 keputusan iang serius . rlntuk
membdberkan dimuka chalajak ra-
mai, sampai keadaan memaksa be-

tul,'bahwa tidak ada Persatual di-
kaiangan kaum Komunis didalam
badan pimPinan Partai dan dalam
Pemerintah. KePutusan itu akan
merupakan langkah jang serius dan

amat meminta tanggungdjawab da-
lam keadaan sedemikian itu. Terang
terdjadi perdebatan2. Kita, misatnja,
satu setengah hari lamanja berdebat
menggnai resolusi pemb'ubaran Par-
tai Rakjat Pekerdja Hongaria. Di-
antara kita sekarang ini ada emPat
orang jang hadir pada waktu itu se-

bagai anggota Presidium ketika usul
torsebut diadjukan, dan ke-empat2-
nja menentangnja. Selama satu se-
tengah hari itu terdjadi perubahan2
jang sungguh2; enam orang i,ang
memulai diskusi itu didalam salah
satu fuangan di Parlemen, dan ke-
tika diskusi berachir, jang hadir
kiraz 25 orang. Pada achi'rnja tidak
mungkin untuk menentukan siapa
anggota Politbiro dan siapa bukan.
Sudah tentu mereka melakukan se-
segala matjam tekanan dari luar.
Kawan Gytrrgy Luk6cs terus-mene-
rus kira2 tiap lima menit mendo-
rong kita dengan menjatakan, bah-
wa disebuah Universitas tertentu
telah berkumpul orang2 menunggu
berita dari tilpun, dan djika kita
tidak mengambil putusan memben-
tuk Partai Komunis baru, maka
mereka akan membentuk Partai
Komunis tanpa kita, dsb.nja. Achir-
nja setelah berdebat satusetengah
hari lamanja, kita setudju dengan
keputusan tersebut.

Mengenai soal netralitet dan Per-

djandjia"n Warsawa. diuga terdiadi
p-e*ungutan suara ia1g.sarya' Ka-
*an PoUi telah membitiarakan se-

tiara sinskat hal ini dalam Parle-

-.o. SJal iniPun diPerdebatkan
sehari lamanfa. Kita berdjuang se-

hari lamanja se-mataz untuk men-
tiegah merlka dalam keadaan ba-

[ui*unu diuga diangan - 
samPai

rnengambil kePutusan - 
halmana

sebeiarnja daPat mereka lakukan
dengan ioata maioritet - samPai

Penierintah membitjarakan soal ini
d.engan Dutabesar Sovjet di Fuda-
pest. Dan begitulah djalannja ke-
adaan ber-katiz.

Mengapa semua ini saja uraikan
disini? 

-KePutusan Central Comite
tidak bisa- dibenarkan dengan ke-
njataan bahwa'Pada rnalam hari
tinggal 23 Oktober orang tak
rnungkin mengetahui bahwa Imre
Nagy sudah bukan lagi seorang Ko-
munis, tetapi telah lari menieberang
kefihak musuh. KePutusanz iang
kemudian kita ambil tidak bisa di-
maafkan dengan memadjukan ke-
adaan dimana keputusanz itu di-
ambil. Tetapi saia berPendaPat
bahwa Kawanz harus mengetahui
kedjadian2, situasi jang sebenarnja
jang berlaku pada waktu itu untuk
mengerti apa jang terdjadi kemudi-
an. Dalam badanz pimPinaa Partai,
dalam Pemerintah dan dalam De-
wan Presiden ada beberaPa orang
jang insaf bahwa arah keadaan ber-
gerak tidak menudju kepenjelamat-
an Republik Rakjat, tetapt menudju
kehantjurannja. Dan karena itu ti-
balah saatnja - 

ketika teror putih
setjara terbuka dimulai dan mereka
mulai melakukan penjembelihan se-
tjara besarzan terhadap orangz Ko-
munis- dimana tidak dapat ditun-
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da lagi adanja perpetiahan. Perlu
saja tambahkan sekarang, bahwa
sajang, bahwa kita tidak memisah-
kan diri lebih pagi lagi.

Bagi kita perpetjahan itu terdjadi
pada tanggal satu November. Saja
memutuskan semua hubungan de-
ngan Imre Nagy dan pengikut2nja
pada tanggal satu November, wa-
laupun nama saja masih termasuk
dalam daftar Pemerintah pada tang-
gal .2 dan 3 November. Pada waktu
itu merelca telah lama men-tjari2
saja. Kawan Miinnich dan lainznja
melakukan seperti apa j:ang telah
saja lakukan. Kami pada tanggal 2
November mulai berunding, baik
setjara langsung maupun tak lang-
sung, dengan kawanz Sovjet, pe-
mimpin2 dari negeri2 Demokrasi
Rakjat dan pemimpin2 lainnja dari
gerakan buruh internasional, m6ma-
djukan persoalan, bahwa perdjuang-
an melawan kontra-revolusi harus
dilakukan, dan menanjakan bantuan
apa jang bisa mereka berikan ke-
pada Republik Rakjat Hongaria
dalam hal ini. Perundingan2 itu di-
mulai pada tanggal 2 dan, pada
tanggal 3 November, keputusan te-
lah diambil; serangan dilantjarkan
pada tanggal 4 November supaja
djangan membuang waktu, sebab
tiap-tiap hari memakan djiwa
ratusan orang Komunis jang be-
,31i dan patriot Hongaria jarg
setia. Tudjuan kita dengan 

- 
ke-

p.utusan ini jalah untuk menghan-
tjurkan kontra-revolusi dengan sen-
djata dan memulihkan titatertib
konstitusionil Republik Rakjar Ho-
ngaria. Kita harus mentjegah in-
tervensi imperialis didalam urusan
intgr.n negeri kita, sebab agen2 irn-
perialis terang2an meng-indjak2 dan
meradjalela di Budapest. Aiase Mi-

liter Inggeris dan lain2nja tjampur-
tangan,"dalam urusan2 Hongaria;
perwakitan Amerika Seri,kat mema-
sang dua pemantjar radio untuk me-
lajani ,:pemberontakan, dan djika
perlu .entuk maksuds propaganda,
Ra{io,F.ropa Merdeka dan peman-
tj,ar .radio lainnj,a jang memusuhi
kita dalam beberapa menit sadja
bisa diberi tahu tentang apa sadja
ju"g terdjadi di Budapest. Hal ini-
pun harus ditjegah. Dan, djelas,
bahwa Partai harus diorganisasi
kembali, sebab tanpa Partai, tudju-
an Republik Rakjat tidak bisa di-
periahankari. Itulah tudjuan2 kita.

Perdjuangan Partai Buruh Sosialis
Hongaria Untuk Diktatur Proletar

Pelaksanaan daripada' tudjuans
tersebut memerlukan pengorganisa-
siau pimpinan Partai- baru. Sudah
barang tentu, kaum pengchianat
Imre Nagy dikeluarkan dari pim-
pinan baru itu. Perlu membentuk,
satu Fernerintah bqru, jang menge-
luarkan kaum pengchianat Imre
Nagy. Soal ini perlu didiskusikan
lagi disini untuk menjampaikan
pada Kawanz jang tentunja sudah
Kawanz ketahui: pembentukan pim-
pinan Fartai tidak berlangsung
persis menurut Konstitusi. Konsti-
tusi Partai itu adalah sesuatu jang
sutji dan agung, Kawan2, tetapi saji
berpendapat adanja Konstituii.par-
tai itu djuga untuk mempertahaa-
kan tudjuan revolusi sosialis. Dan
terserahlah kepada kawan2, untuk
rnenimbang apakah kita bertindak
betul atau salah dengan membentuk
pimpinan Partai itu walaupun pada
waktu itu tidak ada Konstitusi Far-
tai. Disini kita tidak mengadjukan
t*qg4 soal tersendiri tentang 

-benur

tidaknja penjusunan pemerintah, se-
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bab soal itu telah kita sPmPaikan

kepada Parlemen sebagai suatu tin-
dakan terachir untuk memulihkan
trtalr;rtb jang sah, dan ia telah di-
setudjui tanPa satu suara jang me'
nolaknja oleh wakil2 Rakjat Honga-
ria. Penjusunan PimPinan 

'Partai

dan Femerintah baru, sudah ba-
rang tentu hanja meruPakan Per-
mulaan daripada pekerdjaan, Da-
Iam garis politik kita termasuk
suatu seruan akan bantuan kepada
klas buruh Hongaria dan seluruh
Rakjat pekerdja Hongaria jang se-
tia kepada Sosialisme, dan djuga
suatu permintaan akan bantuan
proletar internasional dari Sovjet-
Uni, kubu Sosialis dan Partaiz Ko-
munis dan Partaiz Buruh sekawan
Iain2nja. Sebab kita - berdasarkan
prinsipz kita dan berpangkal pada
tudjuan2 kita'- foarus berdj,uang
bersama Rakjat untuk kekuasaan
Rakjat, dan memasuki perdjuangan
melawan imperialisme internasional
<lengan kekuatan solidaritet proletar
internasional.

Saja ingin berbitjara setjara sing-
kat tentang golongan orang2 jang
bekerdja dalam badan2 PimPinan
Fartai dan Pemerintah dalam Pe-
riode ini dan tentang keadaan di-
rnana mereka itu bekerdia. Hen-
daknja djanganlah ada salah me-
ngerti; kita tidak berilusi bahwa
segala apa jang telah kita kerdjakan
itu sudah sempurna dan bebas dari-
pada kesalahan2. Kita jang kini be-
kr:Cje dalam pimpinan, tahu betul
dimana kita telah membuat kesa-
lahan2, dimana kita terlambat, di-
mana kita harus memperbaiki se-
suatunja, dsb.nja. Saja mempunjai
rnaksud lain lagi dengan menjebut-
kan keadaan dimana kita bekerdja.

*32

Banjak orang telah mengkritik kita
dengan pedas dalam masa bela-

kangan ini sedjak keadaan Pada
umumnla sudah terkonsolidasi dac

aktivitet Partai sudah mulai mer-
djadi normal kembali. Mereka me-

ngatakan, misalnja, bahwa salah

satu tindakan kita dalam bulan No-
vember tidak tePat, bahwa dalam

bulan Desember dalam NdP-Szabad'

srfg telah dimuat sebuah artikel bu*

ruk, dsb.nja. Mereka menegaskan,
antara lain, adanja masaalah jang

sebenarnja Perlu diPetjahkan, dan
hinggi kinipun belum dipetjahkan-
Tetapi Kawan2 djanganlah meluPa-
kan jang berikut: bagaimakah kita
mengumpulkan kekuatan-kekuatan
kita? Marilah saja tjeritakan. Kita
mengumpulkan kekuatan2 kita dari
kalangan mereka iang ada. Ke-
pada setiap orang jang masih hiduP,
kepada tiap orang jang masih ada"
kita berkata: marTlah kawan2, kita
mempunjai pekerdjaan jang harus
kita kerdjakan. Kita mengadakan
sidang Central Comite kita iang
pertama pada tanggal l L November
dan semua, jakni 23 orang, jang
pada waktu ,itu anggota Central.
Comite hadir. Dan seperti jang
saja ingat empat orang ftaryn1 

-jurrg, dengan sendirinj,a, bertindak
dengan itikad baik sekaii 

- 
hadir

dalam sidang Central Comite itu
mengusulkan hal jang berikut: ma-
rilah kita membuka perundingan
dengan golongan Imre Nagy di Ke-
dutaan Jugoslavia dan mentjapai
suatu persetudjuan dengan merekq
sebab dasar kita terlalu sempit.
Dj,uga telah diadjukan ide supaja
Imre Nagy dibolehkan membentuk
suatu partai tani merdeka, dan oleh
karena itu akan ada dua partai di-

{
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dalam negeri kita: Partai Buruh
Sosialis Hongaria dan sematjam
partai tani jang dipimpin Imre
Nagy.

Marilah saja sebutkan satu tjon-
toh lain lagi tentang bagaimana ke-
adaannja pada waktu itu. Kita da-
lam bulan Februari telah memadju-
kan ide, bahwa suatu Liga Pemu-
da Komunis diperlukan. Kita, gene-
rasi tua, mengadjukan usul ini. Kita
rneftginsjafi bahwa dalam keadaan
kita pada waktu itu, kita akan harus
melakukan perdjuangan jang sengit
dikalangan pemuda untuk mendiri-
kan suatu Liga Pemuda Komunis.
Tetapi kita berpangkal pada pa-
tokan bahwa bagi kita akan djauh
iebih baik djika ada suaru Liga Pe-
muda Komunis dengan djumlah
anggota jung besar atau ketjil
iSrg menjetudjui prinsip-prinsip
Komunis, daripada hanja mem-
gynjai organisasi2 pemuda 

- per-
himpunan2 mahasiswa, peladjar?an
pemuda tani. Sebab, walaupun per-
himpunan2 ini bisa menarik .eirroa
pemuda kedalam barisan2nja, tapi
tiada 

-seorangpun akan mengetahui
apakah mereka ini dipimpin oleh
burdjuasi atau oleh proietaiiat, atau
apakah mereka mendukung revolusi
sosialis atau pemberontakan kontra-
revolusioner. Ketika kita memadju_
kan usul ini,.kira2 5 atau 6 kawan
pimpinan kita jang bekerdja dika-
llngT pemuda pendapatnja terbagi
jang hampir sama djumlahnja me_
ngenai masaalah terJebut. Ada ke_
kuatiran kalau2 kita mungtin ielitr
rnengasingkan Iagi pemuda dengan
membentuk suatu 

- Liga pemida
Komunis.

,, loju,*enieb-utk_an masaalah2 ini,ltawanz, sebab kita memerlukan
kepertjajaan dan ,ot onlun 

- 
dari

Konferensi Partai' ini. Kita ingin
agff kawanz mengatakan kepada
kita"apa jang belum kita kerdjakan
dengan betul, agar kita bisa me-
ngerdjakannja dengan lebih baik
atau tahu apa iang harus kita betul-
kan. Tetapi perlu dan dikehendaki
supaja kita mendapat pengesahan
tentang apakah garis umum jang
kita anut itu benar atau tidak; apa-
kah djawaban kita tepat, misalnja,
ketika pada tanggal 11 November
kita mengatakan kepada kawanz,
tidak akan berunding dengan mu-
suh, tidak akan bermusjawirah de-
ngan kaum pengchianat, dan itulah
sebabnja maka massa menjokong
kita. (Tepuktangan). Mengenai Li-
ga Pemuda Komunis, saja berpen-
dapat kedjadian2 membuktikan Uat-
wa kita benar. Dan kechawatiram
kawan2 muda, jang pada waktu itu
ragu2, telah dilenjapkan; dan me-
reka melihat bahwa, ia, pemuda
memang,,bisa ditakut-takuti,, oleh
suatu Liga Pemuda Komunis, n3-
mun toh mereka tidak begitu takut
sekaii.

Dalam golongan soalz ini terma-
suk kenjataan 

- dan ini adalah
masaalah jang sangat penting 

-bahwa kita tidak menarik ked-alam
pimpinan kawanz dari pimpinan
lama jang telah dikenal oleh umum
dan oleh kita, sebagai turut ber-
tanggungdlawab atas kesalahanz
dogmatis dan sektaris. Kita sendiri
menganggap mereka semua sebagai
orangz dan kaum Komunis jang
djudjur; beberapa diantara *ri"tu
*u-r_dapat lekas melepaskan dirl
dari kesalahanznja jang lama dan
!io?u tidak dapat bigitu lekas"
Pendirian kita jalah bahwa dalam
pimpinan Partai sekarang djangan
sampai ada orangz atau golonginu
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jang bertanggungdjawab atas kesa-
Iahan2 jang lama; untuk menghin-
dari bahaja diseretnja kita kekanan
dulu, kemudian kekiri. Adalah per-
Iu bahwa kawan2 itu menjatakan
pendapat mereka tentang, soal ini
dluga, terutama karena baruz ini
beberapa kawan jang tidak puas
dengan berbagai hal karena ber-
matjamz alasan, telah menjaJakan

sudah barang tentu. tidak te-
rangzan dalam sidang, tetapi,dalam
pertiakapan2 dengan orang2,lain 

-berupa tuduhan terhadap pimpinan
sekarang, bahwa bekas pemimpinz
dulu itu didjauhi. Menurut penda-
pat mereka hal ini tidak mengun-
tungkan Partai. Kita jakin bahwa
djalan jang ditempuh sekarang baik
untuk Partai. Baik, Kawanz, karena

- 
dan saja berani menjatakan ini

dengan penuh kejakinan 
- 

orangz
jang kini bekerdja dalam pimpinan
uAututr orang2 jang tidak^menti,ari'
kedudukan. Mereka adalah orang2,
jang 

- 
patuh pada hatinuraninja

telah mendjalankan tugasznja
sebab nrereka merasa bahwa l,<arena

mereka telah mendjadi Komunis,
maka sekarang tibalah waktunja
untuk membuktikan bahwa mereka
benarz Komunis. Kita menerima
tugas2 kita bukan sebagai zuatu ka-
runia: kita merasa ,wadjib sebagai
orang Komunis untuk mendjalan-
kan tugasz kita itu. Dan ingin saja
tambahkan disini bahwa diika tiba
saatnja dimana orangz dalam Partai
berkata, ,,Kalian bekerdja tidak se-
bagaimana mestinja, sebaikrlj,a djika
kalian menjingkirkan diri", ja, kita
tidak akan kokoh mempertahankan
kedudukan kita. Kiranja ada baik-
nja hal ini diketahui kawan2.'Orang2
jang kini duduk dalam pimpinan
bukan orang2 jang kerandjingan ke-

2?4

kuasaan; dan .mereka tidak me-
njingkirkan orang2 tertentu, apabila
ada reorganisasi dalam pekerdjaan,
karena alashn2 kekuasaan, tetaPi
Earena kepentingan2 tudjuan harus
dipertimbangkan. Dan djika kawanz
setudju dengan hal ini, maka Partai
dikemudian haripun harus dipimpin
seperti ini.

Hasils Fundamentil: Kita menghan-
tjurkan Kontra-Revolusi; Kehidup'
an Telah Dinormal:tsasi

Apabila kita mengharapltan su-
paja Konferensi Partai ini membe-
narkan dan menjetudjui garis poli'tik
Central Comite, maka kita harus
menegaskan bahwa garis ini tidak
terdiri dari konsepsi2 teori. Soalnja
jalah suatu garis politik jang ditem-
pd, dalam prakteknja, dalam ke-
adaanz sukar. Dan kebenaran serta
kelemahan garis itu dapat dinilai
dan dipertimbangkan. Itulah sebab-
nia maka saja mesti bitjara dengan
singkat tentang hasil2 kita.

Kenjataan jang menentukan me-
ngenai hasil2 jang bersangkutan
jalah bahwa kekuatan2 kontra-
revolusioner itu sudah dihantjurkan
dalam perdjuangan bersendjata, dl-
bikin mendjadi tidak berbahaja dan
diserahkan kepada badan2 peng-
aclilan, diusir keluar negeri, atau
achirnja, dipaksa bekerdja dibawah-
tanah. Tapi kenjataan adalah kenja-
taan: kini di Hongaria kontra-revo-
Iusi tidak mempunjai kekuatan lagi.
Ini ad,alah suatu faktor jang funda-
mentil. Kekuatan2 negara, alat2 pe-
lengkap kekuasaan Rakjat, Parle-
men, dewan2, badan2 adminis-
trasi, kementerian2, pimpinan da-
lam industri dan perdagangan,
angkatan bersendjata, tentar\ pb
sukan2 keamanan dalamnegeri telah

{



istimewa harus kita sebutkan kenja-
taan, bahwa perusahaan2 Pertanian
koperatif dengan sukses telah tahan
menghadapi badai kontra-revolusio-
ner dibawah keadaan dimana tak
ada paksaan, tetapi kontra-revolusi-
lah jang melakukan tekanan Pada
mereka. Dalam waktu2 sedemikian "

mereka bertahan, dan lebih dari
1.100 perusahaan pertariian kope-
ratif jang telah dibubarkan, diben-
tuk kembali dalam keadaan sede-
mikian itu. Akan tetapi badan2
pusat tidak dapat memberikan ban*
tuan kepada mereka, sekalipun
bantuan jang perusahaan pertanian
koperatif berhak memintanja dari
negara dan badan2 Partai.

Dalam hasil2 itu dapat kita tam-
bahkan dibangunkannja kembali
lembaga2 kebudajaan, pendidikan
umum, i{miah dan 'lain2nja, dida-
lam kehidupan negeri. Harian Wina
Der Abend telah monulis dalam se-
buah artikel pada tanggal 31" Ok-
tober, bahwa: ,,Djika matahari ter-
benam nanti, mungkin sekali Re-
publik Rakjat Hongaria sudah tidak
akan adalagi". Nah, bagaimanapun
djuga kini kita bisa mengatakan
bahwa matahari telah ber-kali2 ter-
benarn dan terbit sedjak hari itu,
dan Republik Rakjat Hongaria
masih tegak disini; ia hidup dan
telah dibadjakan dalam badai se-
rangan kontra-revolusi; dalam segi
tertentu sebenarnj a ia kini lebih
kuat daripada diwaktu dekat men-
djelang serangan kgntra-revolusi.
Dan malah akan mendjadi lebih
kuar lagi djika kita bekeidj,a baik;
dan oleh karenanja tidak akan
pungkin mengorganisasi serangan
kontra-revolusioner sematjam 

-itu

terhadap kekuasaan Rakjai kita.
Sudah barangtentu dalam daftar
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diorganisasi kembali, ataa, sebagai-
mana halnja dengan tentara, ba-
risan2nja tengah diisi menurut ren-
tjana. Perlu dikatakan tanpa r&gu,
bahwa kawanz - baik bekas ang-
gota2 polisi keamanan negara, pra-
djurit, polisi maupun apa jang di-
sebut orang2 Komunis sipil -' jang
dalam perdjuangan Partai melawan
kontra-revolusi telah berhimpun
dalam detasemen2 berspndjata dan
dengan sendjata mempertahankan
kekuasaan Rakjat Hongaria, telah
berdjasa besar dan patut mendapat
penghargaan dari kita. Perlu dike-
mukakan djuga, bahwa milisi buruh
perupakan suatu faktor jang sangat
penting dalam keamanan dan tata-
,tertib umum sekarang dan dalam
kekuatan bersendjata negara. Kita
berpendapat pengorganisasian milisi
buruh adalah merupakan suatu
iangkah juog tepat. kawan2 jung
mendjadi anggota milisi buruh se-
tjara sukarela telah berusaha. men-
djaga hasilz sosialis dengan sendjata
djuga. Milisi buruh merupakan ba-
gr&tr, d-an bagian dengan hak2 jang
sama, daripada angkatan bersendja-

!1 Republik Rakjat Hongaria, jang
kini terdiri dari, tentara, kekuatan
bersendjata Kementerian Dalam-
negeri dan milisi buruh.

- Kemadjuan telah tertjapai djuga
dalam memulihkan produksi. Eko-
nomi nasional Hbngaria pada
umumnja telah dipulihfan kembali
l walaupun ia tak luput dari kesa-
Iahan2 tertentu jang ikan kita bi-
tjarakan kemudian.-Kita telah me-
njelamatkan industri dan perda.
gangan sosialis kita; sektor sosialis
dalam pertanian hidup dan berkem-
bang subur sekalipui, dalam hal
perusahaan pertanian koperatif ti-
dak utyh dan tidak semprirnu. Ter-



hasil2 itu harus dimasukkan Pula
reorganisasi daripada sendjata. jang
potcJt< dan iang militant daripada
'klut buruh dan Rakjat Hongaria,
jakni: Partai. Sudah mendjadi Pe-
ingetahuan umum, bahwa Pada
tinggal 1 Djuli anggota Partai
346.000. Kira2 57 7o dari anggota
Partai jang berdjumlah 346.000 itu
adalah- kaum buruh; 3OVo dari
djumlah seluruh anggota terdiri
dari kaum buruh dilaPangan Pro-
duksi, dan 16,7 Vo ialah kaum tani.
Karena itu komposisi sosial dari-
pada Partai bisa dikatakan baik.
Pada tanggal 15 Djuni, Liga Pe-
muda Komunis, organisasi iang
baru sadja dimulai tiga bulan jang
lalu, mempunjai anggota kurang-
lebih 110.000. Dan berbitjara ten-
tang reorganisasi Partai dan orga-
nisasi pemudanja, dalam hal inipun
kita perlu ingat apa jang telah di-
tanjakan setjara sinil oleh'Radio
Eropa ,,Merdeka" dalam salah satu
siarannja pada tanggal 1 November:
Dimanakah Partai? Nah, kita dapat
mendjawab kepada Radio Eropa
Merdeka, kepada kaum reaksioner
didalamnegeri, maupun kepada im-
perialisme internasional, pertanjaan
jang diadjukan pada tanggal L No-
vember itu. Kita bisa mengatakan
kepada mereka bahwa Partai disini.
Partai revolusioner klas buruh Ho-
ngaria hidup dan sedang melaksa-
nakan tugasnja; ia memimpin klas
buruh, seluruh Rakjat; ia memper-
tahankan Republik Rakjat Flonga-
ria dan memimpin pekerdjaan jang
besar dan mengagumkan, jaitu
pembangunan masjarakat sosialis.
(Tepuktangan riuh dan seruanz:
,,Htdup Partai!"). Dalam menjim-
pulkan serentetan masaalahz berke-
naan dengan djalan jang telah kita
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tempuh, haruslah kita tekankaa
bahwa hasiP tersebut adalah berkat
jang berikut:
1. Garis Marxis-Leninis Partai

jang konsekwen, dan keniataaa
bahwa Partai memimPin massa

non-Partai;
2. Bantuan klas buruh dan missa

pekerdja;
3. Bantuan internasionalis Sovjet'

Uni, kubu sosialis dan gerakan
klas buruh internasional.

Dengan ini saja mengachiri ba-
gian laporan saja, denga4 mana
iaja mefitjoba mernberikan dasar2-

nja bagi garis polirtik Central Co-
niite. Saja minta kepada kawanP
jang akan berbitjara suPaja mem-
berikan pendapat tentang garis po-
litik tersebut, supaja memperkuat-
nja dengan menambahkan tiiris
jang mungkin belum terdapat Pada
garis politik itu dan djuga dengan
menjetudjuinja. Katakanlah kepada
kita apakah kawanz bisa menjetu-
djui garis itu dan apakah kawanz
bersedia menjokonpia.

Keadaan Dan Tugasg Partai Sek*
rang

Dalam keadaan Partai sekarang
terdapat faktor2 jang menguntung-
kan dan jang tidak menguntungkan
mengenai pekerdaan kita dimasa-
depan. Kekuatan2 kontra-revolusi
telah dihantjurkan tetapi belum
musna samasekali. Burdjuasi dida-
lam negeri, budak2nja dan kekuat-
anz reaksi imperialis internasional
telah menderita kekalahan, tetapi
mereka tidak akan melepaskan tu-
djuan2nja, dan mengenai imperialis-
me internasional sendiri kekuatanz-
nia masih'utuh. Tudjuan revolusi
sosialis telah menang dinegeri kita;
musuh sedang dalam mundur; klas

.t
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l

buruh dan Partai sedang madju. Ini
r,nerupakan tjiri jang menguntung-
kan dalam keadaan sekarang. Teta-
pi kemenangan ini harus didjamin;
kenjataan bahwa musuh masih
mempunjai kekuatan jang tidak ke-
tjil, dan imperialisme masih mela-
kukan provokasiz dan serangan2
adalah, antara lain, merupakan tjiri
jang tidak menguntungkan dari ke-
adaan kita. Tjukuplah untuk menje-
but: masaalah Mesir; Aldjazair,
Jordania dan Korea Selatan dimana
mereka melanggar persetudjuan
gentjatan sendjata, dan banjak wi-
lajahz lainnja dimana imperialisme
melakukan provokasi2. Kaum kon-
tra-revolusioner dalam negeri pada
waktu ini sedang menjusun kembali
barisan2nja, mengorganisasi kekuat-
an2 mereka dan melakukan perla-
wanan terhadap sistim kita dengan
tjaraz jang telah dipakainja dalam
tahun2 sebelumnja. Dalam tjara2 itu
termasuk penjebaran kabarangin,
mengusahakan- keretakanz daiam
persatuan Partai. Mereka tengah
mulai lagi dengan meng-golongrfan
fungsionaris2 Partai: siipi jan! ma_
suk saiap ini atau sajap iiu, -siapa

bersandar pada golongin ini d.tau
itu. Mereka menjebarkan kabar-
angin bahwa dikalangan Komunis
sedang 

- 
berlangsung pergulatan,

bahwa tidak ada persatuan-_ de_
ngan kataz lain mereka telah kem-
bali pada tjaraz jang telah terkenal
sedjak ber-tahun, jung lalu. Berba_
gai bentuk sabotase, misalnja pe-
rentjanaan sabotase ekonomi pio-
vokasi2-d an tjaraz lai,n, sudah tJntu,
merup.akan 

-bagian dari intrig2 me_
reka jang kedji. Kaum imierialis
nrelakukan aktivitet spionaie dan
subv-ersif dinegeri kita;^mereka me-
lakukan tekanans diplornatik dan

propaganda pada flongaria. Tju*
kuplah untuk menjebut apa jang,
dinamakan panitia lima negara
PBB, dan hirukpikuk sekitar lapor-
an panitia itu dan sebagainja.
Kaum imperiplis telah melindungi
pengchianat2: mereka ini disokong
dan dibiajainja, diberi organisasi
dan fasilitet2 penjiaran dan diusa-
hakan supaja suara rnereka didengar
dalam PBB dan forum2 lainnja.
Makaitu dalam keadaan kita seka-
rang ada faktor2 jang tidak mengun-
tungkan seperti itu. Negara telah
mendjadi lebih kuat, tetapi masih
belum tjukup kuat. Dalam kekuatan
negara terdapat kelemahan terten-
tu, bahkan kekuatan2 bersendjata-
pun, karena pergontjangan jang di-
sebabkan oleh serangan kontra-
revolusioner, pemberontakan, dan
kelemahan ini belum dj,uga diatasi.
Disiplin belum tjukup teguh, dalam
artikata jang luas, disiplin kewarga-
negaraan, dengan begitu disiplin
!9rdju dan disiplin pembajar"pa-
{iuk, ds,b.nja. Masih banjak peker-
djaan jang harus dilakukan sebelum
kita dapat membereskan sesuatunja
dalam semua lapangan.

Perdjuangan Melawan Bahaia Ke-
sombongan

, Jangtersebut diatas, sampai pada
batas tertentu berlaku Uagl nartai
{ioga. Tanpa ragu dapailah kita
katakan bahwa Partai bersatu dan
aktif. Tetapi bersamaan itu djuga
pergontjangan itu tidak boleh tid;k
meninggalkan bekasnja paCla kehi-
{gpln Partai; masih binjak jarrg
diminta dalam tatatertib dan disipl
lin elementer Partai. Akan tetapi,
kesombongan telah timbul dalam
Partai dan dikalangan massa jang
setia kepada revolusi sosialis. 

- 
Ini
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adalah suatu soal jg. sangat p:ntinq sekurang-kurangnia kita - oratrr

,dan saja unoio.ruiilgli"fdl.fffi ;;;;s i** t-ak-berpartai harus

partai memperh;tiffi;Ji;i i;a; ilriritor raivan,, utiapan itu adatah

waktu ,.kururrg'hul*iffi*"pakan suatu pernfataan kritik Rakiat ter-

bahaja irng.otami 
-rybrb f.fr* ir"arp tltap sekarang iang tidak be-

bongan *rr,ruoouokkan tt*."fu- i;;; i.';1 pihur kaum Komunis' Da-

daan dalam menghadapi musun dan lam hubungan ini kita diuga bisa

melemahku, orurr* rrr,tok *"r^iit meniebut -peristiwa 
dengan seorang

,dukungan -u.'u' pitutu"gun #g- ;;ioi; 
'outi 

pitttit N6gr6d' Dia

sota2 partai, tingrionrri.; rryii, *.ngrrnajungi kantor pusat Partai

ian bahk., di#i;?;;;;ilpil;;;; Ji f,"arp",t" duo bertata kepada

non-partai t.r#'f,;?k;r"#; ,.ri' l."y";t dirito, bahwa walaupun dia

- 
kalsna kenjataan, bahwa !:?tu- belum pernah mendjadi seorang

tertib jurg tonl?'ir.rti1";irh arp": I"Go1u' Partai, dia berpendapat

Iihkan dalam ".g"r" 
0"" kekuatan'z bah;a pertengkaran2 jang berlang-

kira sendiri ,"Jf;n ;;&'; d;;;" '""s 
aitururgin kaum rq*o5 jl"

se-akan2 ;;A; kontra- meiugikan kepentinganz negen'

revolusioner itu terdiadi 7 alau I Komintar2 ini 
^ 
adalah merupakan

tahun jang 1alu;r;;rikr"ri a 7- itau peringatan lang serius bagi kita'

8 bulan jang talii^ii;;;l* kebu- 
^ Sifit *.toputuo kesalahan2 di-

;,h; il*+':*:;[{ffi *;G- 
ffit'tf,H*"oif":lff,,x'il Iratasi kesombongan 'ml'

perlu ditambahkan bahwa kelu- 3i;; kini, kawan2, adalah demi-

paan tertentu nampak terang 
-me- 

kian {upa sehingga orang2 iang me-

ngenai t .rutufruii^'di*u*u d-i; *ititt*. setiari- dangkal sadja -
- baik -.rrg.;ui te'utut'uo'Pff; tak peduli kesalahan matjam apa

pada o*o*rr5u;;il; r.l.4ril# jang telah mereka perbuat - bisa

kawan2 ,.r.orung.-Ai;Urif."i, *t- 
"O.ng1n mudah mengatakan bahwa

renungkan **u-ufufr, ioi, f.u*a*. *"r"ttu- itu selalu benar' Apakah

Dalam beberapa bulan iang raru*ini, ii"*.saia maksudkan? Baiklah kita

nampak tandaz perselisihu, iitJ*i [utlt*ri, bahwa ada kawan2 iang

. diantara kawan2. perselisih* ldg dulu turut memainkan baniak pera-

tak berdasarkan prinsip2 ini tida[ nan mensenai kesalahan2 dogmatis

mengandong f.rilii t"rnuaup ";"# 
dan sekt#is tertentu' Diika kawao'

tertentu atas dasar prinsip ttt.pi ini berfikir setiara dangkal' mereka

boleh dinamakin-prri*gtrtu" Jr:" bisa dengangampang sadia berkata:

perbantah"n t.irf.. Diam .id.G *uF, kita dulu benar, sebab kita

Central Comite baru2 ini fu*ui dulu senantiasa mengatakan bahwa

cservenstu ,.rentl"ritakan suatu ke- golongan Imre Nlsv-ilu akan meng-

djadian irrg *."arik. Dia meniak- fiantjurkan Partai' Ini dengan sen-

sikan perkelahian didjalan uitii" dirlnja-benar, tetapi mereka melu-

dua anak iang kiraz U"ro*or-lO q1k1h-kesalahan2nja sendiri' dan ini

atau L2 tahun. Kebetulu, *.oturg tia* baik' Kemudian ada lagi ka-

dewasa t.*ut tirito dan setjatu U.t"- wan2 lain jang :tdikit-b'"iak ter-

gurau dia berkata kepada,rn{rli"; lib{ dalam revisionisme dan --
ajo anakz, a]i;;g;;irh- uritrr.t ii walaupun mereka tidak bersalah -
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tersangkut dalam kompromi dengan
musuh klas. Mereka bisa berkata
demikian: nah, kita dulu sudah me-
ngatakan kepada kawan2 kemana
Partai dan negeri akan dibawa oleh
pimpinan lama jang dogmatis dan' sektaris! Dengan kataz lain: keada-
an kita memberi kemungkinan bagi
orangz jang tak berprinsip untuk
melupakan dan memungkiri kesa-
iahanz lama. Mungkin orang2 ter-
tentu berbilat demikian meskipun,
sudah barang tentu, kita tidak boleh
membiarkan ide2 itu bertjokol te-
rus. I\4ereka harus dikritik dan di-

, sedarkan setjara kawan. Tetapi
Partai se-ka1i2 tidak boleh melupi-
kan masalampau! Dan saja kira
pada waktu ini adalah kewadjiban
para anggota Fartai, dan lebih2 lagi
para fungsionaris untuk benaiz
mentjamkan dalam ingatan mereka
sekarang dan untuk waktu lama
jang mendatang hari2 jang menge-
rikan itu. Mereka se-kali2 tidak
boleh melupakan, apa jang telah
mesti dialami Partai dan Rakjat
antara tanggatr 23 Oktober dan 4
November.

Kita tidak boleh melupakan pe-
Iadjaran2 jang bisa kita tarik dari

& revisionisme, kompromi dan peng-
" chianatan klas, maupun dari kesa-

Iahan2 jang timbul dari politik sek-
taris dan isolasi dari massa. Sudah
barangtentu, kawan2, dalam diskusi
jang tak berazas itu djelas nampak
ketjenderungan jang menjatakan
diri dalam intrig perseorangan jaitu
rnem-bagi2kan hasil2 dan kehormat-
an. Kita andjurkan agar para ang-
gota Partai merasa senang dengan
hqsil2 jang telah tertjapai, tapi me-
reka tidak boleh lupa bahwa hasilz
itu ditjapai tidak tranja dengan usa-
ha2 kita sendiri tapi c1jugJ dengan

bantuan protretariat internasional.
Adalah' sedikit prematur untuk
mem;bagiz kehormatan. Saia tidak
tahu apakah sudah selajaknja atau
tepat bagi kita kaum Komunis dua
atau tiga tahun lagi mem-bagia ke-
hormatan antara satu sama lain,
tetapi pada dewasa ini, saja ulangi
lagi; adalah terlalu pagi.

Makaitu dalarn memeriksa tugas:
kita adalah perlu melenjapkan ke-
sombongan, menilai hasil2 kita se-
tjara realistis dan mempertimbang-
kan semua persoalan dari sudut
pendirian fundamentil, bahwa tugas
utama jalah memperkokoh diktatur
proletar. Tiap masaalah harus kita
hadapi setjara sedemikian. Tugas
kita j,ang pertarna jalah memper-
kokoh diktatur proletariat, mernper-
kuat negara bumh dan tani. Hal ini
meminta. pelaksanaan sepenuhnja
prinsip pokok, bahwa dinegeri kita
akan berlaku hak2, kemerdekaan
dan demdkrasi bagi Rakjat peker-
dja, dan tidak akan ada kemerde-
kaan bagi musuh2 Rakjat. Dalam
periode sekarang, ini adalah prinsip
jang terutama untuk memperkokoh
kekuasaan, dan harus dilaksanakan
setjara konsekwen. Teristimewa
pula pentingnja bahwa kita mem-
perkuat dasar politik jang pokok
dadpada diktatur proletariat, per-
sekutuan klas buruh dan kaum tani.

Persekutuan Burwlt-Tatzi lang Ko-
koh Adslah Mwtlslc Perlu {Jntuk
M em perkuat .Y-ob t : 1 :{: {t:i Prolelar

Saja ingin menibitjarakan, dalam
prinsip dan dalrrn rnr:.ir,Ciar ktm-
balt, persekuttiait Drii riii-i.arri sel.jara
singkat. Sedjak rerbentuknja Fa.itai,
persekutuan ini selalu ada sebagai
kekuatan potritik jang penting &a-
tranr negeri kita. Tudjuan jang dekat
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an tanah terhadaP kaum kulak, taPi
dengan bersekutu dengan kaum tani
miskin dan sedang sementara me-
netralisasi kaum kulak. Begitulah
keadaannja pada waktu Perubahan
tanah. Sesudah itu 

- 
kawan2 masih

ingat kita dapat madju ber-
sama2 dengan kaum tani sedang;
dan kita menetralisasi kaum kulak;
sebenarnja mereka menjokong kita
sampai pada batas tertentu, ketika
diusulkan hania menasionalisasi in-
dustri2 kuntji atau ketiga Pabrik
dan tambang jang paling besar.
Kemudian, ketika usaha2 kita sama-
sekali mendjadi sosialis wataknja

- 
jakni tudjuannja jalah menasio-

nalisasi industri dan mereorganisasi
pertanian setjara sosialis 

- 
maka

dengan sendirinja berobahlah per-
sekutuan klas ini, bahkan dalam
lapangan kegiatannja, dan kaum
tani miskin mendjadi basis pokok
daripada Partai. Bersama itu pula
Partai mengusahakan persekutuan
dengan kaum tani sedang dan ber-
djuang melar,van kaum kulak. Fada
waktu it.n pelaksanaan masjarakat
sosialis rnendjadi atjara; kaum ku-
lak, sebagai suatu kategori burdjuis,
sewadjarnjaiah tidak menjetudjul
hal ini dan menentangnja. Saja
hanja mengemukakan segi teori
daripada masaalah ini, karena segi
inilah jang harus kita lihat dan bu-
kannja sampai kemana kita telah

{

berhaslX dalam melaksanakannja"
Apabila kita berbitjara tentang pe-
nguatan persekutuan buruh-tani,
r::nka kit:i artikan bahwa klas bu-
ruh, deng.an borsekutu clengan kaurn
tani n:isl:in dan sedang, per-tamae
dengan Jcaurn tani dari pertanian
kcporati,r., seC ang mernperdjuangkan
pornbanguililil masjarakat sosialis"
I\{akaitu suatu perdjuangan ideologi

daripada persekutuan ini, lapangan
kerdjanja, siapa dan golongan2 Rak-
jat mana jang harus masuk dida-
lamnja be-robah2, sebab ia setiaP
waktu bergantung pada keadaan.

Klas buruh, dengan bersekutu -

.dengan kaum tani miskin, dan jang
berdjuang melawan burdjuasi desa,

iakni kaum kulak, pada tahun l9t9
memenangkan diktatur proletariat.
Dibawah rezim Horthy Partai mela-
kukan perdjuangan untuk tudjuan2
langsung lain dan tugasnja jalah
rnelaksanakan persekutuan buruh-
tani dalam arti jang lebih luas. Tu-
djuan langsung- dalripada perseku-
tuan buruh-tani, dibawah rezim
Horthy, jalah merebut hakz demo-
krasi dan bukan melaksanakan ke-
kuasaan kaum buruh. Oleh karena
itu persekutuan buruh-tani meluas.
sampai pada sebagian besar kaum
tani. Selama Perang I)unia Kedua
tudjuan kita jalah agar klas burph
berusaha membentuk persekutuan
dengan burdjuasi desa, jakni kaum
kulak, disamping persekutuan de-
rgan kaum tani miskin dan sedang,
misalnja dalam perdjuangan mela-
wan kaum okjupan (tentara pendu-
dukan) Djerman dan dalam soal
perubahan demokratis jang funda-
mentil" Adalah satu hal jang telah
diketahui umum, bahwa pariai, se-
s,,.Ioh prr:bebasen n€geri, pada ta-
trun _1945, meneruskan tudjuan
persekutuan bilruh-tani mengirim-
pun kaun: tani rniskin dan sedarrg,
s*mentara menetralisasi kaum ku-
Iak. ilawan2 bi:a ingat al<an tudju-
3n, pen-roahan tanah pada waktu
Hia inenetapkan tanair seluas 284
acre- sebagai batas pongambilan
tanah oieh negara jar:g terendah.
Ini berarti bahrva t<lia iiOat mela-
kukan perdjuangan uniuk pecubah-
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harus dilakukan terhadap pandang-
an2 revisionis j,ang salah seperti jang
telah diadjukan oleh golongan Imre
Nagy. mengenai soal persekutuan
ini dalam beberapa tahun jang lalu.
Dalam konsepsi mereka pendirian
klas terluput dari pandangan me-
ngenai persekutuan klas buruh dan
kaum tani jang mengakibatkan ke-
salahan2 jang telah terkenal.

Marilah kita tindjau bagaimana
berkembangnja persekutuan ini.
Saja berpendapat bahwa antara ta-
hun 1,945 dan 1949 persekutuan
buruh-tani ini mendjadi kokoh,

, jaitu_selama perdjuangan untuk pe-
' rubahan tanah, dan untuk pemba-

ngunan industri sosialis; persekutu-
gn ini mendjadi iebih kuar lagi da-
Iam periode ketika orang perlu
mgm"pgrtlhankan hasil2 ini siperti
nrisalnja ketika tanah2 jang di-bigiz-
kan itu harus dipertalan-kan i#"idalam tahun 1946, sarnpai pada
periode merebut kekuasaan. Kernu_
d,ian tampaklah persekutuan ini
mendjadi lemah karena dua sebab.
Sebab pertama jalah tjara2 salah
jang dikenakan dalam mereorgani-
sasi desa seljry1 sosialis (ang-saja
maksudkan jalah prrrggorriurr- put_

I s,aan, tekanan dan tjara jang sama
F oengan rtu), dan jang kedua jalah

karena kesalahant siitim penierah-
an hasilbumi. Kesalahan itu bukan
karena kenjataan bahwa kita telah
mendjalankan sistim penjerahan
hasilbumi; tapi karena kekuianganz
daripada sistim iru. Sisrim fJn;e-rahan itu, achir2nja, menAiati tak
fuRut .dipertahankin karena harga,
i3rg dibajar dan pelatruouu, sis-tim itu pada umumnja. fur.rru t.-njataan iri, maka p"rr.trtoun
buruh-tani mendjadi lemah r.f.ufi.
Kesalahan2 tertentu karena p;i"d

garanz dalam pelaksanaan undangz
a{glah merupakan faktor jang ikut
melemahkan persekutuan ini.

Dan achirnja bagainaanakah ke-
adaannja sekarang dengan masa-
alah ini? Fersekutuan buruh-tani
dalam kenjataannj:a telah mendjadi
lebih kuat sebagai akibat daripada
pemberontakan kontra-revolusioner;
disamping itu telah terdapat sjarat2
jang sangat rnenguntungkan untuk
lebih memperkokoh persekutuan
dalarn tahun2 mendatang. Kesalah-
an2 dimasa lampau 

- 
tjara2 pak-

saan jang dipaliai dalam gerikun
pertanian koperatif, kesalahanz da-
lam sistim penjerahan hasilbumi,
pelanggaran2 dalam pelaksanaan
undang2 telah dihapuskan dan mu-
lailah berlaku faktor2 jang muntjui
selama serangan kontra-ievolusio-
ner dalam mempertahankan bersa-
ma hasil2 jang fundamentil. Adalall
suatu kenjataan jang penting, bah-
wa didesa kontra-revolusi rnuntjul
dihadapan massa dalam bentuk jang
dalam hal2 jang tertentu lebih mu-
dah dikenat daripada di Budapest
atau di-kotaz lain. Golongan2 iuas
dari penduduk Budapest tetah men_

-diadi bingung karEna kenjataan
bahwa orang2 seperti Losoncly te*lah memainkan peranan dalam
q9n$iwa2--itu, membikinnja men_
djadi lebih sukar untuk 

- 
dikenal

bahwa itu adalah suatu serangan
kontra-revolusioner. Wadjah konira-
revolusi didesa lebih kasar nam-
paknja dan dari semula tidak beeitu
pintar dalam penjamarannia; balai-
Tanpul djuga, djika bekls-kep"ala
distrik dalam permuntjulannja me-
makai atau bekas gandarme (polisi
bersendjata) membuka topi beibulu-
nia, jang telah disembunjikannja
selama 12 tahun, maka mengerti_
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lah setiap petani bahwa soalnja- !u-
tanlah me?obah Sosialisme .melain-
[u" t"""tiulnja dunia feodal-kapi-
talis, dunia HorthY iang lama'
Kaum tani mengerti dan menilai
langkah2 iang diambil Partai untuk
kepentingin 

-mengkoreksj 
kesalah-

a* dan, samPai Pada batas jang

Iebih luas lagi, untuk memPerta-
hankan hasil2 iung fundamentil,
dan majoritet iang menentukan
daripada- kaum tani menjetudjui
langkahz itu. Karena itu dibanding-
kan dengan periode sebelum kon-
tra-revolusi, kaum tani telah lebih
dekat dengan klas buruh jang di-
pimpin Partai. Djika kita hendak
memperkokoh dittatur proletariat

- dan hal ini sekarang mendjadi
tudjuan dan tugas pokok Par,tai -maka mutlak perlu rnemPerkuat
persekutuan buruh-tani. Dalam pe-
nguatan diktatur proletariat itu ter-
masuk djuga pelaksanaan perseku-
tuan buruh-tani menurut garis2 ini:
walaupun klas buruh memegang ke-
kuasaan, namun kekuasaan ini ber-
sandar pada persekutuan buruh-
tani, dan klas buruh menarik te-
naga2 jang terbaik dari kaum tani
dalam mendjalankan kekuasaan ini.
fni adalah suatu faktor jang amat
penting. Ini berarti, bahwa walau-
pun persoalannja jalah diktatur
proletariat, namun wakil2 kaum
tani jang paling progresif dan pa-
ling baik harus d,imasukkan dalam
alat2 pelengkap kekuasaan negara
daripada Republik Rakjat Honga-
ria, dalam administrasi negara dan
badan2 lainnja. Sampai pada batas
tertentu demikianlah keadaannja,
sekarang, sebab baniak elemen2 jang
terbaik dari kaum tani sudah ter-
masuk diantara anggotaz dewan2
perwakilan daerah, anggotaz'Parle.

men dan di.tempat2 lain, rnisalnja,
diantara korps perwira tentara. Te-
tapi kita ttu*t melandjutkan usaha

kita untuk mengikutsertakan dima-
sadepan wakil2 jang terbaik dari-
pada kaum tani Pekerdja dalam
mendjalankan kekuasaan.

Berdjuanglah Setiara Konsekwen
Melawan Kekuatanz Kontra'revo'
lusi

Penguatan kekuasaan Rakjat kini
meminta perdjuangan jang konsek-
wen melawan kekuatan-kekuatan
kontra-revolusioner. Mengenai per-
djuangan melawan kontra-revolusi
ini kewaspadaan adalah sjarat
jung pertama. Dari Partai, klas
buruh dan seluruh Rakjat diminta
kewaspadaan. 01eh karena itu Far-
tai bertugas memelihara kewaspa-
daan terhadap musuh dan tidak
membolehkannja mendjadi kendur.
Perduangan jang langsung dan
kongkrit melawan musuh adalat
merupakan putra bagian daripada
penguatan kekuasaan Rakjat. Tapi
untuk memukul musuh terus-mene-
rus dan setjara konsekwen diminta
supaja kita mengatasi dalam Partai
segala sesuatu jang bisa merupakan
hambatan dalam perdjuangan setja-
ra konsekwen melawan musuh. Pan-
dangan2 revisionls jang masih hidup
dan sisa2 kompromi dengan musuh
jang timbul dari pandanganz revi-
sionis itu, adalah merupakan rin-
tangan2 pada waktu ini didalam
Partai, ditengah djalan perdjuangan
jung diperlukan terhadap musuh.
Rintangan2 ini nampak didalarn
Partai. Dan djika kita menghendaki
perdjuangan umum melawan mu-
suh2 klas dalam negeri itu berhasil
baik, maka kita per-t am* dan ter-
utama harus melawan rintanganz

I
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ini. Saja berpendaPat bahwa me-
ngenai musuh Has tafsiran iang
paling tepat jalah tesis penulis dan

humanis proletar iang besar, GorkY,
jg. dengan tegas dan djelas menjata-
kan bahwa dalam Perdjuangan klas

dan pada umumnj'a dalam Perdju-
angan proletariat, musuh - djika
dia tidak meletakkan sendjatanja

- harus dihantjurkan. Ini berarti
pula bahwa iung bersalah harus
dihukum. Dengan istilah ,,jang ber-
salah" kita sudah barangtentu meng-
artikan elemen2 jang oleh karena
kegiatannja jang bertahunz lama-
nia termasuk dikalangan musuhz
Rakjat. Tetapi dalarn musuh2 iang
harus dihukum itu termasuk PuIa
pengchianatz jang telah meniebe-
rang kekubu musuh. Perdjuangan
melawan musuh djuga berarti, se-
tiara keras membatasi elemen2
kontra-revolusioner jang dengan
kelakuanqja menundjukkan sikap
dan perbuatan2 bahwa mereka telah
siap pada setiap waktu - 

djika ada
kesempatan untuk melakukan
tindakan2 memusuhi Rakjat, sekali-
pun mereka belum melakukan ke-
djahatanz terhadap Rakjat, atau
kedjahatanz itu tak dapat dibukti-
kan dalam perkara mereka, bahwa
mereka telah berbuat kedjahatan.
Pertimbanganz ini telah mendorong
kita untuk memulihkan leinbagaz
penginterniran dan pengawasan
oleh fihak kepolisian. Disamping
itu djuga dibutuhkan tindakan2
pembatasan untuk menindas anasir2
kontra-revolusioner dan kaum reak-
sioner, jung penjusunannja masih
baru selesai sebagian; tindakan2 ini
harus dilengkapi dan didjalankan.
Ini berguna untuk pembatasan se-
tjara umum terhadap burdjuasi.
Adalah mutlak perlu bahwa kita

mentjabut hakz tertentu dariPada

anasii2 tertentu; bahwa kita mela*

rang mereka memegang djabatan"

tertentu; dan hal ini harus dilaku-
kan dalam Pelbagai laPangan. Ma-
kaitu musuh klas harus ditindas dan

dibatasi. Keadaan menuntut hal ini
dari kita. Kadang2 dalam hal ini
akan timbul soal2 jang sangat, aneh-

Pengalaman misalnja menundjuk-
kan bahwa anasir2 jang sudah ter-
lepas dari klasnja telah merembes
kedalam semua Pabrik dan telah
memperoleh pengaruh atas kaum
buruh, jang dalam politik lebih ter-
belakang, dengan segala matjam
demagogi. Apakah jang bisa diPer-
buat dalam hal ini? Memang ada
orang2 jang sudah terlepas dari
klasnja. Satu2nja hal jang harus di-
lakukan terhadap mereka jalah
membatasi mereka, dan djika me-
reka memang sudah sepatutnja di-
hukum menghukum mereka.
Tetapi dapatlah dimengerti 

- 
dan

pengalaman telah menundjukkan
keharusannja 

- 
bahwa kita akan

melarang dipekerdjakannja anasirz
jang sudah terlepas dari klasnja itu
dalam beberapa pabrik, misalnja,
dalam pabrik2 jang strategis dan
penting untuk pertahanan. Dapat-
lah dimengerti berdasarkan peng-
alaman dalam bulan Oktober bah-
wa kita melarang golongan2 terten-
tu bekerdja dalam tjabang2 peker-
djaan jang mempunjai arti militer
seperti, misalnja, pengendaraarr
prahoto. Tiada seorangpun akan
mewadjibkan kita untuk mengizin-
kan bekas2 major dan kapten dari
Staf Umum tentara Horthy dan
orang2 sematjam itu, mendjadi sopir
dari prahoto2 kita, sehingga mereka
bisa berspekulasi dan melaku.kan
manipulasi dipasar gelap, dan, djika
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timbul kesemPatalr, diorga'nisasi
untuk melakukan serangan terha-

' ,dap Republik Rakjat kita.
Karena itu seluruh sistim harus

.difikirkan lagi. Dalam hubungan ini
mungkin timbul Pertanjaan: APa-
kah keadaannja sekarang lebih dje-
lek daripada dahulu? Sebagai dja-
waban dapatlah kita katakan de-
ngan jakin, bahwa Pendirian Partai
dan Rakjat dibenarkan, sebab tan-
tangan itu datangnja bukan dari
Partai dan Rakjat melainkan dari
kaum reaksioner burdjuis. Mereka
tidak akan mengalami pembatasan2
ini, andaikata mereka menaha'n diri
dan berdamai dengan sistim kita;
tetapi karena mereka telah menolak
untuk menahan diri dan tidak mau
berdamai dengan sistim kita, dan
melantjarkan serangan terhadap-
nja 

- 
nah, maka mereka harus

berterima kasih kepada diri mere-
ka sendiri, bahwasanja diktatur
proletariat kini melakukan pemba-
lasan.

Mengenai hukuman2, kawan2,
harus kita djaga benar2 supaja Pu-
tusan2 kita itu adil. Keras tapi adil.
Kita harus memp'erhatikan ke-dua2
segi dari hukum, Djika seseorang
bertindak bertentangan dengan
hukum maka dia harus mendapat
hukuman, tetapi djika seseorang
menaati hukum, dia harus men-
dapat perlindungan hukum. Kita
sekarang tidak mengizinkan digu-
nakannja tjara-tjara illegal apapun
djuga, dan dimasadepanpun kita
tidak akan mengizinkan tjara-tjaru
itu dipergunakan. Mendjamin pe-
naatan atas hukum berarti me-
lindungi kepentingan-kepentingan
Rakjat, dan diktatur proletariat.
Kita harus adil pula mengenai hu-
kurnan2. Putusan kita harus keras

tapi adil. Dapat dikatakan, bahwa
alatz pengadilan kita pada umum-
nja bekerdja dengan baik. Sudah
birangtentr; segala sesuatunja ber-
djalan dengan segala matjam rin-
tangan sebab, dalam bulan Novem-
ber, bahkan para hakimPun tidak
mau menjatakan solidaritet mereka
dengan Femerintah. Pada umum-
nja mereka berpendapat lebih baik
tidak berbuat zpz2, sebab ini akan
berarti kesukaran jang se-ketlii2nja
bagi mereka. Kemudian ketika me-
reka mulai bekerdja 

- 
mulai de-

ngan sempojongan sebagaimana
lazim pada saatz sedemikian itu 

-mereka bahkan sedikit menggeling-
sir kefihak lain, dan kini bagairna-
napun djuga mereka harus dilurus-
kan lagi. Kini tak, ada praktek 

-dan bai:.kan tidak' akan betul
memberikan instruksi kepada para
hakim supaja si-anu dihukum se-
kian tahun. Tapi Partai harus mem-
bantu kita, untuk mengkritik dalam
praktek 

- 
setjara keras dan ber-

dasarkan prinsip 
- 

baik para djak-
sa maupun para hakim, agar me-
reka dimasadepan sanggup mendja-
lankan. kewadjiban2 mereka kedju-
rusan jang semestinja.

Dalam Central Comite kita djuga
mendiskusikan bahwa dalam men-
djatuhkan hukuman adalah perlu
melaksanakan prinsip bahwa orangz
jang melakukan kedjahatan, atau
orang2 jang kini mendj'adi kakita-
ngan gerombolan2 pendjahat bisa
diberi ampun djika mereka mela-
porkan diri kepada jang berwadjib
dan membantu dalam menggulung
gerom'bolan itu. Mengapa ini perlu,
kawan2? Ini timbul dari keadaan
kita jang chas. Tentu sadja ini tidak
mengenai puluhan ribu orang, te-
tapi banja'k orang jg. hanja terseret

!
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sadja dalam peristiwa kontra-revo-
lusioner. Dan kini mereka sendiri
tidak mengetahui apakah,perbuatan
mereka itu bisa diampuni atau ti-
dak. Oleh sebab itu anasir2 kontra-
revolusioner menjambar mereka,
memeras mereka dan menarik me-
reka kedalam segala matjam orga-
nisasi pendjahat. Saja berpendapat
bahwa kita akan memenuhi kepen-
tinganz negara dengan baik, djika
kita mengampuni orang2 jang ikut
ambil bagian dalam kontra-revolusi,
tapi kini atas kemauan mereka sen-
diri melaporkan diri dan membantu
melikwidasi organisasi2 musuh, de-
ngan begitu berichtiar menebus
tlosa mereka. Dalam perdjuangan
melawan musuh adalah penting
bahwa kita tidak memperlakukan
orang2 jang tersesat sebagai musuh,
sebab dengan begitu kita sendiri
akan memperbesar kub'u musuh
sadja. Orang2, jang tersesat itu tidak
boleh dihukum, tapi harus dibantu
agar mereka bisa menemukan dja-
lan kembali kedjalan jang benar.
Untuk pekerdjaan ini dibutuhkan
penguatan alatz keamanan negara.
Dalam hal ini termasuk per-tima2,
alata pelengkap Kementerian Da-
Iamnegeri, kedjaksaan dan badanz
pengadilan, dan, kedua, tentara dan
alats pelengkap lainnja. penguatan
b3dVnz ini dalam periode se[ardng
tidaklah terutama berarti penaikan
djumlah 

- wsl2upun tentira harus
diperkemPurg dalam djumlah ang-
gotanja dj,uga. Penguatan ini berarli
bahwa badan-badan tersebut ha-
rus setjara luas mempergunakan
pengalaman2 mereka, dan memper-
baiki kwalitet pekerdjaan *rriku.
Disampjng itu mereka harus banjak.
melakukan pengkonsolidasian di-
siplin kewarganegaraan, dan mene-

'gakkan tatatertib jang berdisiplin,
sdbab dalam lapangan ini masih
terdapat kelemahan.

Mengisolasi musuh dilapangan
politik merupakan bagian jang sa-
ngat penting dari perdjuangan me-
lawan musuh. Djika musuh jang
bersendjata telah diisolasi setjara
politik, maka akan mendjadi mu-
dahlah untuk menghantjurkannja.
Tetapi pekerdjaan ini akan luar-
biasa sukarnja, djika dia tidak di-
isolasi setjara politik dan mempu.
njai basis politik tertentu. Saja kira
kawanz telah mengalami ini sendiri
selama peristiwa Oktober. Sering-
kali serangan musuh itu dilantjar-
kan oleh 50 - 60 orang kontra-
revolusioner jang menjembunjikan
sendjatanja, dan mentjeburkan diri
kedalam kelompok manusia jarg
tertipu sebanjak 300 atau 500
orang dan berdemonstrasi serta ber-
tefiak2; dan kemudian mereka me-
mulai pertempuran bersendjatanja
dengan berlindung dibalik icelom-
pok manusia itu. Djika 50 atau 60
orang jang bersendjatakar Serlirpsn-
mesin itu datang sendiri maka-kita
akan bisa meladeninja dengan mu-
dah. Tetapi apabila mer.ka ber-
sembunji dibalik kelompok manusia
maka mendjadi djauh 

- 
lebih sukar

melawan mereka. Hal ini saja se-
b,utkan sekedar sebagai tjontoh,
te.tapi resep ini lebih2 lagi bLrlaku-
nja dalam hal seran garli dan pro-
vokasi2 politik musuh. Djika mu_
suh sudah terisolasi, maka dia tidak
d.lnalmenjerang kita setjara efek-tif. D?l djika dia toh menje-
yrg, kita dapat mengalahkannja.
Tetapi djika musuh tidak terisolasi,
danmempunjai basis tertentu, *ut u
perdjuangan melawan kontro_rovo-
lusi mendjadi sangat sukar. Itulah
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sebabnja maka mengisolasi musuh

dilapangan politik merupakan suatu

ri"i'"t "penting untuk mengachiri

bahaja kontra-revolusi'

D-ft*atur P ioletariat Mendiadt Kuat
Dengan Menarik Massa

Jang berikut adalah suatu tugas

jang p-enting: memPerkokoh dikta-
iut" ptoletalriat dengan menarik
massa.

Ini, kawan2, adalah soal i?ng
amat'fundamentil, dan djanganlah

upu lung namPak'di-dla1an2 menje-

UaUt<an- kawan2 kena tiPu-mata'
lnluif"ft sadja bahwa Pada h.afiz

ffi gelap itu namPaklja se-olah2

iiu{uieoiangpun lagi dalam negeri

ketjuali oturig jang-menullut dibi-
nasakannja Partai, Badaa Keaman-
an Negari, RePublik Rakjat Honga-
ria dai diiariknia kembali pasukan2

Sovjet. Tetapi pada hakekatnja. ke-
adainnja lain, 

- 
sebab massa lung

setia puOu revolusi sosialis tidak
nampak sebagai massa jang aktif
karena sebabf tersebut diatas. Di.
bandingkan dengan hari2 itu -kini
telah ada perubahan setjara radikal
dalam situasi. Pergilah ke-djalan2
di-kota2 atau ke-lapangaiz didesa,

baik pada hari-libur maupun Pada
hari-kerd ia, atau kundjungilah rap at
jang diselenggarakan Partai, maka
kawan2 akan mend'engar ribuan
orang jang berseru: HiduP Partai,
Hidup Republik Rakjat Hongaria
dan Hidup persahabatan Sovjet-
Hongaria. Dan massa Rakjat me-
njerukan ini karena kejakinan. Te-
tapi djika musuh pada waktu itu
lupa, bahwa di Hongaria masih ada
ratusan ribu orang jang menjokong
revolusi sosialis - sekalipun me-
reka tidak kelihat&Il - maka kita
fidak boleh membikin kesalahan
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jang sama. Kita harus mengerti,
bahwa sekalipun pada tanggal 4
April atau L Mei 700.000, 800.000
atau 900.000 Rakjat berdemonstrasi
untuk mendukung tudjuan dan Prin-
sip2 kita, ini tidaklah berarti bahwa
dalam negeri tidak terdaPat lagi
massa jang masih berada dibawah
pengaruh politik dan ideologi mu-
suh. Hanja sadja mereka kini tidak
begitu aktif dan tidak begitu keli-
hatan. Hal ini djuga harus meng-
ingatkan kita supaja djangan terlalu
penuh kejakinan.

Sematjam radikalisme-pura2 ter-
tentu merupakan satu tjatjat lain
lagi jang bergandengan tangan de-
ngan kesombongan. Perkenankan-
lah saja mentjeritakan hal ini tanpa
maksud menjinggung perasaan ka-
wan2: beberapa kawan jang sangat
djudjur kadang2 mengambil sikap
jang tidak betul mengenai soal ter-
tentu. Baiklah kita ingat sadja per-
tengkaran disekitar lambang nega-
ra. Dalam situasi matjam apakah
pemerintah pada waktu itu? Berba-
gai peraturan dulu telah mensahkan
lambang negara Kossuth. Bersama
itu pula ada tekanan jang bertam-
bah keras dari bawah, dari fihak
massa: mereka menuntut dipulih-
kannja kembali lambang negara
Republik Rakjat Hongaria. Tun-
tutan itu adalah sehat dan tepat,
sebab ia berasal dari kenjataan,
bahwa lambang negara Republik
Rakjat jang lama telah dihapuskan
oleh kontra-revolusi, dan karena
telah diadakan perhitungan2 de-
ngan kontra-revolusi, mereka ber-
pendapat, bahwa kita harus memu-
lihkan kembali lambang negara
jang lama. Marilah kita tindj,au aki-
bat politik daripada pendirian jang
dalam hal lain tidak bersalah itu.
Kawan2, kita harus memikirkan

i
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golongan2 Rakjat pekerdja jang da-
lam lubuk-hatinja masih belum
jakin, bahwa lambang negara Re-
publik Rakjat Hongaria jang lama
harus dipulihkan kembali. Saja kira
badan2 pusat telah mengambil sikap
jang tepat dalam ha1 ini. Mereka
mengusulkan suatu lambang negara
jang setjara tepat mengungkapkan
tjita2 Republik Rakjat, dan 6a1u*
beberapa hal mempertimbangkan
pendapat Rakjat pekerdja jang ma-
sih belum jakin, bahwa lambang
negara Republik Rakjat jang lama
itu adalah lambang jang tepat, se-
kalipun, untung, mereka sekarang
tidak berdemontrasi di-djalan2.

Situasi mengenai nama Partai

-aga! _ 
serupa. Tak peduli berapa

pSnjak rupat jang kita kundjungi,
kita senantiasa melihat 

- aan mJa
mengetahui dari laporan2 rapatz
fang tidak kita kundjungi - bairwa
kapan sadja seorang kawan berdiri
dan mengusulkan supaja kita me-
robah nama Partai mendjadi partai
Komunis Hongaria, maka sambut,
annja jalah tepuktangan riuh dengan
suara bulat. Apakah itu suatu doia?
Dengan sendirinja itu bukanlah
suatu dosa! Maksudnja djelas: me-
reka ingin Partai kiia dinamakan
Partai Komunis. Tetapi sementara
itu kawan2 tersebut lupa, bahwa
Fartai Buruh Sosialis 

- 
Hongaria

adalah suatu partai revolusi-oner
dari klas buruh jang dibentuk da-
Iam. periode sedjarafr ;ang baru lalu
sadja dengan berfusinja dua partai
kaum buruh.

Kita tidak boleh melupakan ke-
njataan ini. Djika mereka mene-liti dengan saksama pekerdiaan
reorganisasi Partai, maka meieka
.akan.menginsjafi adanja satu tjiri
negatif tsrtentu, jaitu bahwa djum_

lah kawanz Sosial-Demokrat dulu
jang pada waktu fusi berlaku sangat

tai[ - turutserta dan bekerdja da-

lam Pdrtai Rakjat Pekerdja Honga-
ria - 

jang masuk kembali men-
djadi auggota,Partai selama diada-

kin reoiganisasi sesudah tlnggal
4 November, menurut Perbandingan
lebih ketjil dariPada djumlah me'
reka jang sebelum fusi telah men-
djadi 

-anggota 
Partai Komunis. Ini

suduh barang tentu karena berbagai
sebab. Satu sebab, misalnja, jalah
bahwa dikalangan bekas kaum
Sosial-Demokrat itu djauh lebih ba-
njak terdapat Pegawai Pamong-
pradja, buruh atasan dan sebangsa'
nja. Pergontjangan telah mempe-
ngaruhi' mereka lebih mendalam.
Mungkin - saja tak tahu apakah
bisa dikatakan begitu mereka
tambah sedikit mgrP LagL

Kawan2: Semua Partai burdjuis
jang diorganisasi antara tanggal 23
Oktober dan 4 Novembes - fs1-
masuk pafiaiz kontra-revolusioner

- dalam keseluruhannja tidak me-
rupakan antjaman begitu besar bagi
diktatur proletariat seperti Partai
Sosial-Demokratis. Sebab djika me-
reka berhasil dalam memetjah-
belah klas buruh, maka tak akan
ada kekuasaao Rakjat di Hongaria.
Dan kini, apabila mernpertimbang-
kan nama Pafiai kita harus ingat,
bahwa Partai djuga memerlukan
bekas kaum Sosial-Demokrat jang
pada tahun 1948 mendjadi anggota
Partai Rakjat Pekerdja Hongaria.
Dan mereka itu diperlukan tidak
sadja sebagai anggo?a, tdpi djuga
dalam lapangan politik, sebab ada-
lah penting bahwa Partai memper-
oleh dukungan dari massa Rakjat
jang tak berpartai jang pada hake-
katnja djumlahnja lebih besar dari-

247

.\



pada anggota Partai. Beginilah ke-
adaannja mengenai nama Partai.
Kita boleh memperdebatkari soal
ini.

Tetapi baiklah kita berkata de-
ngan berteruste{ang, bukankah ha-
kekat daripada persoalannja jalah
bahwa teori, politik dan pe-
kerdjaan praktek Partai harus ber-
sifat Komunis? Itulah hakekatnja.
Apakah jang akan kita peroleh
dengan nama lain? Kita akan me-
masang diatas pintu sebuah papan
dimana tertulis ,,Komunis" - 13pl
hal ini dengan sendirinja tidak akan
menghasilkan apa2. Sebenarnja ini
akan menimbulkan illusi2. Apakah
kawan2 mengira bahwa djika kita
menamakan Phrtai kita Partai Ko-
munis, maka ia akan diresapi dari
kepala hingga kaki oleh djiwa Ko-
munisme? Bersamaan itu pula na-
ma Komunis bisa mendjauhkan
bekas Rakjat pekerdja Sosial-
Demokrat, jang dukungan politik-
nja - baik sebagai anggota partai
maupun sebagai orang2 tak-berpar-
tai_- mutlak perlu dipandang dari
sudut perdjuangan partai. Mikaitu
kita harus bekerdja dengan hati2
sebab kita bisa menambahlekuatan
diktatur proletariat hanja dengan
berfikir setjara realistis.

Kita bergelut dan berduang un-
tuk menarik massa, untuk menarik
dukpngan mereka disetiap garis kita
dan dalam setiap hal. Sebagian dari
perdjuangan untuk menarik massa
berarti bahwa kita harus mentjipta-
kan didalam Partai semangat- ier-
tjaja kepada massa dan mentjurigai
musuh. Makaitu kita tidak boieh
t-u!-ut kepada massa, tetapi mengan-
dalkan pada mereka dengan pJnuh
kepertjajaan; kita,harus prrtlulu

2t8

bahwd massa mengerti dan menjo-
kong kita.

Soal kedua jang sama Pentingnja
jalah mentjiptakan didalam Partai
sjarat2 utama bagi perdjuangan un-
tuk menarik massa dan melakukan-
nja dengan tjara sebegitu ruPa se-

hingga mengatasi dan menjingkir-
kan rintangans ditengah dialan me-
narik massa. Apakah rintangan itu?
Jakni sisa2 berfikir setjara dogma-
tis dan politik sektaris, jang masih
ada didalam Partai. Karena itu kitil
harus memberantas dan mengatasi-
nja. Beberapa kawan, karena ke-
biasaan, mempergunakan tian2
jang tidak bctul dan tidak sewa-
djarnja. Djika ada apaz mereka me-
minta perhatian kepala seksi polisi,
atau barisan pemadam kebakaran,
dan dengan bertindak begitu me-
reka mengira sudah mengambil se-
gala langkah jang diperlukan untuk
mentjapai tudjuan; mereka berpen-
dapat bahwa tjara begitu itu baik
dan tepat. Tapi anggapan jang sa-
lah ini harus dilenjapkan dari fi-
kiran orang. Dia jang mentjurigai
massa, jang mengisolasi diri dari
massa, jang tidak bekerdja dengan
mempergunakan segala ketjakapan-
nja untuk mejakinkan dan menarik
massa, menimbulkan kerugian
besar pada Partai dan oleh karena-
nja djuga pada diktatur proletariat.
Diktatur proletariat tidak bisa di-
pertahankan tanpa dukungan mas-
sa. Djika kita tidak mendapat du-
kungan massa bila kita memukul
musuh, maka massa akan bersim-
pati pada musuh. Tetapi djika kita
didukung oleh massa, maka musuh
tidak bisa mengharapkan belas-
kasihan, simpati, atau basis massa,
matjam apapun djuga.

Pekerdjaan didalam organisasi2

I\
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massa harus diselesaikan dengan
tjara jung lain. Adjaran Leninis
klasik jang lama tentang ban trans-
misi (transmission belts), hubungan2
Partai dan klas, sepenuhnja berlaku
pada keadaan sekarang dinegeri
kita.

Dulu salah, sekalipun mungkin,
jaitu bekerdja dengan memobilisasi
Partai melulu, bagaimanapun djuga
djurnlah anggota Partai rnendekati
satu djuta orang, dan mengabaikan
organisasi2 massa: akan tetapi kini
hal ini betul2 tidak mungkin. Se-
karang djika soalnja adalah soal
tudjuan jang militant, maka Partai
per-tama2 harus dihimpun, tetapi
Partai tidak bisa berdjuang dengan
tidak menarik dan ,rnengerahkan
anggota2 organisasi2 massa.

Partai beranggotakan 350.000
orang dan serikatburuh2 mernpunjai
1.900.000 anggota. Djadi bagian
terbesar dari klas buruh mendjadi
anggota serikatburuh2 dan ti'dak

_mendjadi anggota Partai. Sudah ba-
rang tentu, keadaannja djuga sama
didalam liga pemuda, gerakan wa-
nita dan organisasi massa lainnja.
_ Mernperhatikan Front Rakjat
Patriotik adalah mendjadi tugas

$ur. Bagaimanapun djuga keadaan
Front Rakjat Fatriotik setaraf de-
ngan persekutuan buruh-tani. Djuga
terdapat sjaratz jang menguntung-
kan untuk mengembangkan F'ront
$.akjat Parriorik iru. fiOat hmrja
kaum Komunis sadja jang mena;aOi
balik-sedar karena pengaruh serang_-
an kontra-revolusioner tapi demiki-
11 djuga.halnja dengan oiurgluog
f+t . 

b_erpartai, bahkan sebeharnji
b-1njak orang-orang jang dulu men-
djadi llggota-anggo-ta partai-partai
lain. Makaitu Fronr Rakjai fat-

' riotik merupakan suatu kebutuhan.

Sesudah tanggal 4 November kita
memutuskan- 

- 

- 
dan sajd kira

koputusan kita itu tepat 
- 

bahwa
sistim rnulti-partai tidak dapat di
iaksanakan dalam keadaan jang
chas sekarang di Hongaria, dan
bahwa sistim satu-Partai harus kita
pertahankan. Dalam mernutuskan
itu kita menjatakan pula bahwa un-
tuk ini kita membutuhkan suatu
Front Rakjat Fatriotik jang sangat
kuat dan luas, jang dalam keadaan
sekarang ini setjara organis meleng-
kapi sistim satu-partai dari Peme-
fintah. Tanpa Front itu orang tak
dapat menjelenggarakan pekerdjaan
jang baik; karena itu kita harus
berusaha keras untuk mengaktifkan
Front Rakjat Fatriotik, baik dipu-
sat maupun setjara setempat, untuk-
ilenentukan tugas2 tetap baginja,
dan menarik kedalamnja lebih ba*
njak lagi orang2 jang teiah mendu-
kung Republ{r Rakjat F{ongaria de-
ngan hormat seiama periode ini.

Untuk kepentingan menarik mas-
sa adalah perlu memperdalam dan
memperbaiki demokrasi sosialis.
Pengawasan kaum buruh, hak
kaum pekerdja untuk menjatakan
pendapatnja datram pabrik dan kon-
trol atas pimpinan pabrik harus di-
perkuat dibandingkan dengan masa
lampau. Soai ini harus kita selesai-
kan dimasadepan. Serikatburuh2
harus diberi kewenangan lebih luas
dan suara lebih banjak dalam
urusanz kaum pekerdja daripada
dimasalampau. Kebebasan perusa-
haanz pertanian 'koperatif, 

grup2
koperatif lainnja dan tjiri2 demokrh-

Jisnjq harus diperkuar dengan dja*
lu, jang sama. Begitu pula t!;iri2
koperatif jang murni dan demolira-
si intern daripada koperasi2 petaniz
menghendaki penguatan dan pe-
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risembangan. Semua Rakiat Peker-

;if'- 
""nss"taz 

Pattai dan diuga

i'ring' janfiat berPartai - da]am

;;;? ffi l'no du" kebudaiaan

ffit* daiat meniatakan PendaPat

mereka, 
-djika mungkin, sebelum

mentiaPai 
- 

kePutusan2, ltauPun
;;dr';;mo Pirtai mendiskusikan

i.nnAr*an2nla tentang Pelaksana-
il;;;ilti'njr. Makaitu demokrasi

h;r;;tiptttiut, diPerkokkoh can

diperkuat.

Perkembongan lang Terusmenerus

iaripada iennga' Produktif.. ldo:
lah Prinsip lang Fundamenttl Dart'
pada Polittk Ekonomi Kita

Dalam tugas menarik massa ter-

masuk PuIa Pemetjahan setjara te-

out o.tio alan2 ekonomi dan kebu-

iuiuun. Kita tidak bisa berbitjara

tentang menartk massa samasekali

Ou" i.itung sokongan mereka diika

iiOut ada Pemetfahan masaalah2

utono*i dan kebudajaan setjara

i"fut. MengaPa begitu?-.Sebagian
besar dari missa Pekerdja berke-
oentingan. per-tam a2 dan terutama,
irada J.*'tiiut an setjara tepat dari-

irada ioal' Lkonomi dan kebudaja-
an jang mempengaruhi kehiduPan

merLki se-hari2, dan Pada umum-

nia bukan soa12 Politik. Mereka
mernbentuk PendaPat mereka me-

ngenai Partai dan sisti'm kita atas

dlsar hasil2 ekonomi atau kebuda-
jaan dan bukan atas dasar soa12

oolitik." Prinsip azasi dariPada Politik
ekonomi kita jalah:

Pengembangan iang terusmene-
rus diripada tenagaz Produktif.
Hal ini setiara mutlak Perlu untuk
pembangunan masjarakat 

_ 
so.sialis

-alun 
untuk pemenuhan se-baik2nja

akan kebutuhan2 materiil dan kul-

turil dari Rakiat pekerdja iang erat

bertalian dengan itu'"-P;Jt 
waktu ini memenuhi dalam

p"iit#- tk;;"*i Partai dan negeri

kebutuhan umum dariPada.etTli
il;;; ;siaris i*q g*I:-03*
setiap negerl lung membangun-So-

:i;ii't;;e;;'k;b,tuhan2 chas iang

ii*u"i-'auri keudaan' tertentu di

iiongutiu adalah meruPakan tugas

;;;;fdr" ekonomi dan diuga tugas

""-t.niiuruun. 
Tugasz umum sede-

'*itiuti itu selama Pengembangan
;;;; Produktif jalah ?ensem-
ban{an industri - 

termasuk tnous-

tri -berat dan Pengembangan

""tt""i*. Soal2 chis jang timbul

ffi-ffiaaan Hongaria diuga ada'

Mit.hj;, dinegeri kita tidak Per1u

;;G;t"bangkin sama-sama setiaP

il;#tg inlustri berat' Dimasa

i*tut :Pertu membereskan ketidak-

seimbangan tertentu dalam. industri

Lerat. Iiita Perlu mengembangkan

iJin uuit dan lebih tiepat daripada

industri-industri lain tiabang-tj abang

industri tertentu iung tradisionil
-Uugit 

Hongaria, iang membutuh-

kan sedikit bahan tetaPt , mem-

butuhkan banjak tenaga .kerdja'
Kita harus djuga mengatasi fttp-t-
U"iut ungu" iung relatif daripada

oroduksi Pertanian - suatu masa-

;1"h tronf*i jang besar Pada wak-

tu ini. Masih ada beberaPa masa-

uiut lainnia iung sama sifatnja'

irirpi saja"tidik bermaksud untuk

-"oOitt"sikan soalz ini setiara de-

tail disini.
Ada bagian lain dari Politik Per-

ekonomiai Partai jang harus dite-

rangkan dengan dielas dan. tegas 
'

kepada massa: Hongaria lngln dan

.tqutu mutlak akan turutserta da'
iu* t.taiasama ekonomi diantara

negeri2 soiialis. Kini, dimana dalam

*
1t
I
.:
...:
I
"t

!l
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ketiendsrungan umum dariPada

r"ri;-l"i.inu'sionat, k aum impe{alis

dan kaum kaPitalis besar sedang

rnimusatkan se-galaznja qt'-oTt
dialan mereka sendiri - 

m$alnJa,

,,itr.tu telatr membentuk Pasar

Ef."*-i Bertsama EroPa dan haP

lain tematjam itu -7 ekongmi na-

siond dari negeri2 sosialis bisa di-

kembangkan hanja dengan. satu

Ail* #01u, djika kita mengkordi-

n'ati tentlana' ekonomi dari negeriz

sosialis dan mempersatukan- tenaga

Lotektif jang meruPakal ekonomi
. nasional dari negeri2 sosialis'

Kerdjasama kita hingga kini, me-

nurut PendaPat kita, tidak 
-1alah

dalam 
^Prinsip; malah sebaliknja

benar sekali. Paling banter kesalah-

an itu jalah bahwa kita dalam Prak-
tek tidak setjukupnja memperguna-

kan kemungkinan2 dan keuntung-
aez daipada kerdiasama itu' Kita
harus, sekaliPun hal ini akan me-

makan kerdja ber-tahun2, menemu-

kan suatu metode mengkordinasi
sumber2 negeriz sosialis dan me-

ngembangkan suatu sistim produksi
jiog memungkinkan untuk membi-
kin- hasil2 tertentu dalam djlrmlah
jang besar, Per-tama2 dan terutama
airriunu sjarit'nja paling baik untuk
itu. Kesukaran membuat mobil, mil
salnja, di 3 atau 4 tempat di-negeriz

sosiilis, sedangkan produksi mobil
itu ekonomis hania dalam Produksi

kannia inengembangkanaia Pti:^tt^^f-iri, 
ka-um kapitalis biasanla

**-"O.tan tekanai ekonomi Pada

ffiftil.;;dtt dan hania se-kalr

sadia menllmpang dari -kebiasaan
it# ;tu;ffi*fiknja meretl k:quk
memberikan sematiam bantua1 Ke-

;;d"- Folandia. Saia berPendaPat

ilahwa bantuan itu besar resiKonla

dan memPunjai nilai iang menlang-

,ikuo.' Penggunaan bantuan sernd-

iiu-- it", iltrtt PrinsiP, mungkin

ciatam hat' dan keadaan tertent-u'

il-pi sebuah negeri sosialis ddak

litu'"rt"k sebagiin besar bersandar

Masaalah2 Produksi industri &n
*usJun' ekonomi biasanja didis-

ilid; setiara mendalam dan detail

;;i;* Parlemen. Makaitu saia

kiia tidak perlu mendalaminja-1am-

"ul tt-tout'niu jang detail disini'

t etundjgk2 p;kok sudah berbitiara

a;;;.r'dielas. UPah riil telah naik

&nian ktua' l57o di[andingkan
O""E* tahun iang lamPau' Produk-

.i in'a"ttti kiriz i+E, samPai 9JVo

dari tahun jang lamPau dan Produk-
iiritut kirad misih 5% uan rendah

daripada tahun iang l-alu' Ju-Sasz
i*g diketengahkan oleh angkaz ini
sud"ah teran[ dengan sendirinia'

Keadaan-dalam Pertanian lebih

kompleks, terutama karena keter-

belakangan fang menurut Perban-
dirgun 6esar-djuga dalqt Produksi
perLnian; lain dariPada itu, dalam

iral ini jang harus kita hadapi bukan

suatu sektlor sosial jang samadienis'
melainkan satu sektor sosial iang
sebagian bersifat sosi'alis dan seba-

gian besar lagi non-sosialis' Karena

itu lebih sukar untuk memPetrga-

ruhinja dan diperlukan tiaraz iang
' langsung mauPun tidak trangsung'

Pada waktu ini tanah iang daPat

z'v

setjara serial (reruntutan) besar,

adilah suatu dongeng jang terkenal.
Begitu diuga dengan produksi .l.o*-
bini dan banjak barang2 lainnia.
Menurut pendaPat kita sebuah ne-
geri sosialis diika mengasingkan
ii.i dari negeri2 sosialis lainnia,
dapat meruntuhkan ekonomi nasio-
nalnja sendiri dengan membikin
pertjobaan mentjukupi diri dan bu-



di,tanaini sudah dikerdjakan, tjuatja
pa$,a,urnumnja baik dan panen di-
harapkan baik. Akan tetapi luas
tanah jang ditanami dengan gan-
dum roti telah turun, dan luas tanah
jang ditanami dengan djagung dan
tqnaman2 lain untuk makanan ter-
nak telah'naik. Hal ini dengan sen-
dirinla tidak merupakan masaalah
besar. Tetapi bagi kita betul2 tidak
ada alasan 

- 
dan pula tidak akan

tepat ---:* untuk mengimpor gandum

"fung dibutuhkan oleh negeii, atau
se-kurangsnja rnengimpor sebagian
besar dari kebutuhan itu. Pemetjah-
au jang terbaik jalah mempertinggi
hasilburni tanpa menambah luas ta-
riah jang ditanami dengan gandum.
Kita rnempunjai kemungkinan2 be-'sar untuk itu sebab dibeberapa
tempat hasilbumi kurang 50% Oaii-
pada misalnja di Republik Demo-
krasi l)jerman, atau R.epublik Tje-
koslowakia.

klernperkembang produksi acla-
Iah tugas pokok dalarn pertanian.
Dan. kita harus melaksanakannja
dernikian rupa sehingga pengubah-
an sosialis'atas pertanian akan di-
lantiarkan dengan terus-menerus.
Oleh sebab itu berbagai matjam
konsesi dan bantuan jang tetrah di-

."oerikan kepada petaniz jang meng-
garap tanah setjara perseorangan
untuk mernpertinggi tingkat pro-
duksi umumnja adalah tepat. Tetapi
adalah salah djika perusahaanz per-
taniap koperatif selama tudjuh bu-
,}an iang lalu tidak mendapat ban-
fuan dari badanz pusat. Saja ber-
pendapat, berkenaan dengan pe-
ngembangan perusahaan pertanian
kopetatrf, bahwa daiam periode se-
karang ini'terdapat kematjetan ter-
tentp. Sangatlah penting bahwa
perusahaan2 pertanian koperatff,
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grup2 koperatif dan gabunganz pro-
duksi jang chusus memperoleh ha-
silz ekonomi jang lebih baik dan
lebih besar pada waktu sekarang ini,
dimana kita berhasrat mengem-
bangkan pertanian koperatif, so-
mentara melarang paksaan atau
rnetode2 jang salah jang menjebab-
kannja itu. Bantuan jang efektif
dari negara dan Fartai mutlak perlu
untuk maksuC itu. Hasil2 ekonomi
jang lebih baik itu sendiri akan me-
narik kaum tani. Kalau tidak djika
sentirnen umufi1 dikalangan kaum
tani mereda, sesudah pergontjang-
antz pada tahun2 jang lalu, kita
mutlak harus menentukan tudjuan
mengembangkan kembali dalam
kira2 dua atau tiga tahun keadaan-
hati jang baik berdasarkan hasilz
perusahaan2 pertanian koperatif
dan dengan djalan mejakinkan dan
memberikan dorongan besar kepa-
da gerakan pertanian koperatif.

Frinsip memimpin kegiatan eko-
nomi, pada tahun2 achir ini telah
merupakan soal jang menimbulkan
pertentangan. Adalah suatu hal
jang sudah urnum diketahui, bahwa
beberapa pandangan revisionis 

-dulu terutama diperdengarkair oleh
kawan2 Jugoslavia 

- 
telah mulai

rnendapat pengaruh dikalangan
anggota2 Partai dan para ahli-eko-
nomi dinegeri kita. .gakekat dari-
pada pandanganz ini jalah bahwa
pimpinan sentral dari negara meng-
hambat perkembangan ekonomi dan
suatu matjam administrasi jang le-
bih rendah atau seo-angsanja itu
akan mentjepat. Mengenai hal ini
kita berpendapat lain. Menurut
pendapat kita thesis Lenin jang
telah diadjukan pada waktu timbul
pertentanganz sematjam itu pada
tahun 1920 1927 masih ber-
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laku; dikatakannja bahwa Prin-
sip jang terbaik dalam PimPinan
elionomi djuga sentralisme demo-
kratis. Sudah barang tentu Perlu,
bahwa kita membuang eksesz ter-
tentu daripada sentralisasi, bahwa
kita mengembangkan kepertiajaan-
diri dan inisiatif lokal. Tetapi harus
ada tuntunan sentral dalam me-
mimpin seluruh ekonomi nasional.
Barangkali harus kita katakan bah-
lva kita harus mengurangi tuntunan
pusat sampai pada batas jang akan
memperkokoh .baik inisiatif lokal
maupun pimpinan sentral. Ada
kemungkinan untuk melaksanakan
ini. Djika kita mau mentjoba me-
laksanakan tuntunan sentral dalam
misalnja 900 soal dalam pimpinan
pabrik2, maka ini hanja akan
mengakibatkan birokrasi sadja. Te-
tapi djika kita hendak mengurangi
djumlah persoalannja setjara pan-
dai, maka tuntunan sentral dalam
lapangan jang lebih sempit ini akan
mendjadi lebih efektif dan lebih
kuat. Saja berpendapat tjara me-
mimpin ekonomi harus ditentukan
batasznja, disusun dan dilaksanakan
dengan tjaru tersebut. Kita telah
mengambil tindakan2 kearah ini.
Makaitu perlu memberantas ambi-
si2 anarkis jang makin kuat dan
sedang mentjoba memaksakan hu-
kum pasar kapitalis dalam ekonomi
sosialis, sementara memberantas
ketjenderungan2 birokratis. Dengan
begitu kita bisa mempergunakan
kemungkinanz ekonomi jung ada
jang tidak begitu djelek.

Bagian terbesar daripada tugas2
ekonomi jalah pengorganisasian
pengawasan negara jang efektif.
Seperti kawan2 ketahui, kita telah
menghentikan pekerdjaan keorgani-
sasian Kementerian Pengawasan

Negara. Tindakan ini menurut Pen-
dapit saja adalah tepat,-sebab sistirn
pengawasan jang didjalankaS Pada
*uktu itu tidak sangat efektif seka-

lipun bukannja tanPa arti- sama-

sekali. Tetapi tidak akan ada Pim-
pinan atau tuntunan aPapun djuga
djika tidak ada pengawasan negara.
Ifita telah memPertimbangkan soal
ini dan orang2 jang komPeten se-

dang menjelesaikan masaalah meng-
organisasi suatu pengawasan negara
guna memadjukan pekerd'jaan Pe-
merintah, suatu pengawasan negara
jang tidak akan bersandar Pada
aparut jang besar; mungkin hanja
sepersepuluh dari besarnja aparat
lama dari Kementerian Pengawas-
an Negara; tetapi panitia itu sendiri
akan berupa suatu badan sukarela,
dengan seorang atau dua orang
wakil resmi diibukota dan didesa,
dan sebuah panitia sukarela. Mung-
kin sekali kaum buruh biasa dan
pegawai negeri jang setia kepida
tudjuan revolusi dan jang mempu-
njai sedikit pengetahuan tentang
masaalah2 ekonomi dengan suka-
hati atas dasar sukarela akan meng-
ambil bagian dalam pekerdjaan
pengawasan negara.

Dalam hubungan dengan masa-
a1ah2 ekonomi kita harus djuga
menindjau tugas2 jang sudah pada
waktunja seperti pelaksanaan ren-
tjana tahunan, termasuk tindakan2
jang sangat mendesak pada waktu
ini dan djuga masaalah2 berkenaan
dengan panen, penebahan gandum
dan pembelian negara.

Rakjat Pekerdja Menghorapkan
Bantuan Partai Dalam Menjelesai-
kan Tugas? Ekonomi

Dalam hubungan dengan tugas2
Partai dilapangan ekonomi, saja
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ingin mengulangi, bahwa Rakjat
pekerdja menuntut - dan menurut
pendapat kita tepat - supaja Par-
tai sebagai Partai jang memerintah,
membantu pemetjahan setjara tepat
daripada persoalan-persoalan eko-
nomi dan kebudajaan. Ini berarti
!1hwa pendapat umum setempat
dikalangan kaum pekerdja 

- mi-
salnja, pekerdja pabrik atau peru-
sahaan pertanian nogara- meng-
harapkan dan menuntut supaja or-
ganisasi Partai setempat, membantu
dalam memetjahkan masaalahz eko-
nomi setjara tepat. Kita harus
mengubah praktek organisasiz
P.artai se]ca,rqng. Kita mendengar
diwaktu belakangan misalnja per-
njataanz jang sering keluai jaitu
b.lhwa organisasi-organisasi pirtai
sjb_uk dengan pembingunan partai
dalam. 

-beberapa bulan jang lalu,
dan tidak dapat menguiusf soalz
ekonomi sebagaimana dikehendaki.
Dan mereka senantiasa menambah-
kan, bahwa keadaan ini sedang
mendekati penjelesaiannja dan me-rera akan mulai mengurus soalz,
ekonomi. Ini adalah hal lang ialat
dikerdjakan tetapi tidakhf iaiut
memisahkan- pemetjahan tugaszekonomi dengan pernbangu-nuo
Partai. Kita tidak akan memltiah_
kan dengan baik, baik soal, .tJno-
ml 

. 
maupun tugas2 pembangunan

Ia-rrar dengan memisahkan kedua
hal itu.

Marilah kita renungkan kembali,,
kawan2, tahun2 sesudih p.*U.Lu.-
an negeri. Mengapa partai Komunis
31-P.l.g1+ populariter dengan
t1ep1t dikalangan massa? Sebabija,
per-tama2 dan terutama, jalah ka-
rena Partai Komunis mengoper ma_
saalah persediaan bahan"*utunuo

industri, dan lembaga2 kebudajaan

- pada umumnja penegakan da-
sar2 bagi kehidupan jang normal.
Inilah sebab pokok daripada per-
kembangan jang tjepat dari kepo-
puleran politik kita. Mengapa? Se-
lama 25 tahun fitnahanz dan begitu
banjak lumpur dilemparkan kepada
Partai Komunis, pada umumnja,
sehingga ia tidak mempunjai daja-
tarik bagi massa luas ketika ia
mula2 tampil kedepan. Tetapi ke-
tika massa melihat, bahwa orangz
Komunis mengusahakan pemetjah-
an masaalah2 jang vital bagi mere-
ka, maka mereka mulai mengerti
bahwa Rakjat membutuhkan partai
sematjam itu. Sekarang keadaannja
sama. Dan saja berpendapat bahwa
kaum Komunis bertindak- tepat ke-
tika mereka mulai mengorganisasi
Partai- dengan memobilisasi-Rakjat
pekerdja sesudah tanggal 4 Novem-
ber.untuk mentjiptakin sjaratz bagi
kehidupan jang normal. Karena itu
setiap pekerdja mengerti bahwa
Partai bukanlah satu badan untuk
kepentingannja sendiri; bahwa par-
tai adalah kampiun daripada ke-
pentinganz vital dari selurun natiut
pekerdja; dan oleh sebab itu maka
kepertjajaan kepada partai bertam_
bah besar. Sesudah tanggal 4 No_
vember Partai pada umumnia mem_
peroleh 

-simpati dari massa Ratlat
jang s_e-!uas2nja, terutama dengan
memulihkan kehidupan, jang n"or_
mal.

.Baiklah saja sekarang membitja-
rakan pembangunan pirtai. Ada_
lah suatu kebiasaan lama didalam
Partai2 Komunis, bahtva pemba_
ngunan ?artai jang tepat berlang-
sung- pada waktu partai menjeleng-
garakan agitasi setjara rnur*l ui- 1

tuk rudjuan2nja. Misalnja partai

{

umum,
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memobilisasi massa untuk ilIolro'
tjahkan soalz ekonomi, untuk mem-
perkokoh kekuasaan Rakjat dan
iebagainja. Dengan begitu otangz
janglerbaik, dan orangz jang paling
it<tit mengadakan hubungan jang

rupat dengan Partai. Mereka mulai
bekerdja dan berdjuang untuk tu-'
djuan2 Partai, meletakkan dasar

basi mereka sendiri untuk mendjadi
anlgota Partai dikemudian hari' Ini
adiiah hal jang sehat. Djika-.kita
hendak mentj'oba menaikkan djurn-
trah anggota Partai seorang demi se-

orang dengan mempergunakan,
baikl"ah saja latakan, metode psiko-

analisa - mendesak seseorang ke-

oodiok dan kemudian mengadjukan
pertiniaan2 tentang pandangan2nja,

rnorutiju dsb.nja - maka kita ti-
dak aican mendaPat aPaz dengan

agitasi sematjam itu. Diika kita
hendak mengundang seseorang su-

paja masuk dalam sebuah organisa-
ii Puttui Komunis dengan tudiuan
sedemikian itu, dan menanjakan
kepadanja apakah iang terdjadi se-

sudah tanggal 23 Oktober, revolusi
atau kontra-revolusi - maka orang
jang se-pitiik2nja, jang se-goblok2-
nla-dan Jang se-djahat2njapun akan

mendjawab: kontra-revolusi. Dia
tahu bahwa dia ada dalam sebuah

kantor Partai Komunis dan tidak
sepatutnjalah mendjawab lain. Bu-
tantatr kita tidak daPat mendjadi
jakin dengan lebih mudah mengenai
apakah orang kita itu akan men-
djadi seorang anggota Partai jang
baik dengan menjelidiki siapa iang
paling aktif, jang paling baik, siapa
jang telah berdjuang untuk tudju-
an2 Partai, dibawah Pandji2 Partai,
dan siapa jang telah membuktikan
bahwa dia penjokong Partai. Ma-
kaitu kedua tugas tersebut tidak

bisa dipisahkan satu dari lainnja'

Serikatburuh2 djuga memPunjai

tugas2 dilaPangan Pembangunan
ekonomi. Kita daPat mengatakan,

dan ini adalah suatu hal jang Pen-
iing, bahwa sjarat Pertama 

-untukmiindungi kePentinganz . Rakjat
oekerdia. untuk melindungi kepen-

tingund mereka dengan b.tlJ, !1tah
barriwa serikatburuh2 menjibukkan
diri dengan soal produksi'--Djika
serikatbuluh menjibukkan diri de-

ngan soal2 Produksi, m?!1 ia de-

niun tepat akan mewakili kePen-

tiigan2 itakjat pekerdja. Ini tidak-
lali berarti, bihwa serikatburuh
'tidak boleh mengurusi soal2 ketjil
Rakjat pekerdja, atau tidak mem-
perbaiki ha12 jang mereka rasakan
iia* adil. Melindungi kepentingan2
mereka berarti, bahwa serikatburuh
harus membantu menaikkan djum-
lah barang jang akan dibagikan ke-
pada Ralijat pekerdja. Kita- tidak
ikan melindungi kepentingan2 Rak-
jat pekerdja dengan baik, diika tita
hanla memperhatikan Pada jang
'bisa kita bagikan sadia, dan luPa
memperbanjak djumlah barang2 ini.

Soal Dewan| Buruh Bisa DiPetiah-'
kan Hania Dengan Persetudiuan
Dengan Buruh

Saja ingin membitjarakan- dewanz

buruh. Kemadjuan dewan2 buruh
hingga kini Pada umumnja - tidak
begitu membesarkan hati. Pada per-
mulaan dewan2 buruh mengabdi ke-
pada kepentinganz kontra-revolusio-
^ner, 

kar-ena keadaan diniana dewan2
itu didirikan, dan orangs iang me-
mimpinnja. Kemudian keadaannja
mendladi lebih baik; dewanz buruh
dibersihkan, tetapi perdjuangan po-
litik berlangsung terus diantara
organisasiz Partai dan dewan2 bu'
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ruh. Dewan2 buruh mengchawatir-
kan kekuasaannja dan berdjuang
melawan pembentukan organisasi2
Partai.

tsagaimanakah prosedure jang se-
mestinja terhadap dewan buruh itu?
Partai bisa mengambil suatu kepu-
tusan tentang soal ini hanja jang
akan mendapat persetudjuan dari
maj'oritet mutlak kaum buruh. Kita
tidak boleh lupa, kawan2, bahwa
dewan buruh itu tidak sama artinja
bagi seorang buruh jang kurang se-
dar dan bagi seorang sekretaris
Partai distrik. Kaum buruh ini ma-
sih ingat, bahwa mereka pada wak-
tu itu rnenerima gula, ham dan
gadji jang duakali Iipat, dan mereka
bahkan tidak perlu bekerdja untuk
itu. Dan mereka tidak berfikir, se-
sungguhnja, bahwa hal ini tidak
baik buat mereka, tapi djelek buat
mereka. Makr bagaimana keputus-
an kita seharusnja? Membubarkan
beberapa dewan buruh itu sebagai
ikrar 1 Mei menurut pendapat saja
salah. Ini tidak sehit, w-alaupun
orang mengatakan kepada kita,
bahwa Rakjat pekerdja menuntut
supaja dewan2 buruh itu dibubar-
kan. Dan dibeberapa tempat me-
mang Rakjat menuntut ini; misalnja
di-daerah2 pertambangan tertentu
kaum buruh pertambangan mendja-
di sangat marah kepada dewan2
buruh itu. Di-tempat2 lain mungkin
30 orang buruh Komunis marah ke-
pada dewan2 itu, tetapi 700 peker-
dja wanita tekstil tidak.- Ke-
mudian orang mengatakan kepada
kita, bahwa kaum buruh menuntut
pembubaran dewan2 buruh. Ini bu-
kanlah tjaru memetjahkan masa-
alah3.

Pendirian Partai mengenai hal
ini harus selekasnja disus[n. Lebih

256

dulu harus didiskusikan dengan
orang2 serikatburuh, anggota2 de-
wan buruh, dan kaum buruh
pabrik. Menirrut pendapat saja, soal
jut g pokok jalah setjara sistimatis
memperbesar, dibandingkan dengan
tahun2 jang sudah, peng,awasan
kaum buruh di-pabrik2. Kita harus
mengusahakan agar wakil2 jung
langsung dari kaum buruh mendja-
lankan pengawasan buruh didalam
produksi. Pengawasan ini, sudah
barang tentu, tidak dibolehkan me-
lemahkan tuntunan sentral, atau
melikwidasi daerah kewenangan pe-
mimpin perusahaan; pengawasan
ini harus merupakan pengawasan
sungguh2; harus mempunjai suara
dalam urusan2 dan pembagian
dana2 tertentu. Se-gala2nja harus
mengabdi kepada kepentingan klas
buruh. Inilah jung menentukan.
Apakah hal itu disebut dewan bu-
ruh, atau apa sadja, adalah soal
kedua. Kita dengan tidak usah cha-
watir bisa menamakannja, pada
hemat saja, dewan buruh; Tetapi
kita harus mengatakan kepada ka-
um buruh, bahwa kita tidak hendak
membangun sesuatu matjam pira-
mida; dewan2 buruh tidak perlu
bagi distrik atau daerah. Kita harus
menerangkan kepada Rakjat bah-
ya, sebagaimana telah ditundjuk-
kan oleh pengalamanz di Jugosla-
via, bahwa fungsie serikatburuh2
akan berkurang, akan terdesak ke-
belakang dan hampir lenjap s&rno.
sekali, dimana dewanz buruh itu
bekerdja. Kita mengerti dari penge-
tahuan kita tentang keadaanzJugo-
slavia, bahwa dinegeri ini 

- 
kc-

tjuali di Croatia 
- 

gerakan serikat-
buruh tidak rnempunjai tradisi2. Di
Hongaria situasinja lain. Serikat-
buruh2 dinegeri kita mempunjai

{
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tradisi2 jang membentang- sedjak 7

*tu, 8 
"PuTuhan tahun lg"e 14"'

Makaitu dalarn pendirian Partai ha-

rus termasuk Pula kenjataan bahwa

badanz penfawusan buruh-- di-
pabrik2 ini, bagaimana-Pun djuga,

harus bekerdja dibawah tuntunan
sentral serikatburuh2.

Berkenaan dengan PersPektif2 ke-

hidupan ekonomi, kita tidak boJelr

lupa-bahwa untuk meletakkan eko-
nomi nasional Hongaria diatas da-
sar jang seimbang masih diperlukan
kerdja keras jang baik untuk bebe-
rapa tahun lagi. Keadaan- sekarang
biia merupakan dasar iuttg njata
untuk memperbaiki keadaan eko-
nomi kita; dan kita akan memper-
oleh beberapa hasil jang baik dalam
waktu jang menurut perbandingan
singkat djuga, djika badan2 negars,
serikatburuh2, dewan2 buruh, dan
massa buruh sendiri bertekad, di-
bawa.h pimpinan Fartai, melakukan
perdjuangan jang aktif di-lapanganz
jang terpenting (menaikkan produk-
tivitet, memperketjil ongkos2 pro-
duksi, penghematan, dsb. .........).
Baiklah kita mengingatkan Rakjat
pekerdja pada keadaan dalam tahun
1945 dan 1946. Semua atrli pada
waktu itu mengatakan bahwa eko-
nomi nasional negeri telah tamat;
bahwa diperlukan waktu 40 tahun
untuk memulihkan industri seperti
sebelum perang dan untuk itu pasti
dibutuhkan pindjaman dari Ameri-
ka. Kenjataan telah membantah
pendapat itu, dan ketika Partai dan
Rakjat mulai bergerak, ternjatalah
tidak dibutuhkan 40 tahun ataupun
,dollarz Amerika; kita dengan tjepat
memulihkan dan mengembangkan
ekonomi nasional dengan bantuan
-kubu sosialis. Kini kita menghadapi
.masaalah jung sama. Kita harus

menerangkan tentang kesukaran2

kita kepada Rakjat; mempelguna-
kan bantuan mereka, dengan begitu

kita akan daPat memetjahkan ma-

saalah2 kita.

Dalam memetjahkan masaalahz

ekonomi, kita memPunjai tjadang-

an2 besar dalam hal Pekerdiaan Pe-

mlmpin' maupun massa. Marilah
kita 

^ memPerbaiki PimPinan- kita,
dan membikinnja kurang birokratis;
marilah kita atasi anarki jang nam-

pak dalam PimPinan; dan {jaklah
irutsa untuk bertindak lebih tegas

melawan kelemahan dan Pembo-
rosan. Dengan begini kita akan de-

ngan niata dan tjePat memPerbaiki
keadaan.

Pekerd.iaan Inteligensia Adalah Ba'
gian Daripada Semua Hasil krta

Saja tidak sanggup, kawan2, un-
tuk mendalami sampai ke-detail2nia
dari soal2 kehidupan ilmiah dan ke-
budajaan. Dalam laPangan ini ter-
dapat banjak kesukaran. Kesukaran
jang terbesa:" jatrah bahwa burdjuasi
telah mendapat pengaruh dilapang-
an ini, dan ber-sama2 dengan ke-
kuatan pembantunja, jakni kaum
revisionis, telah merebut kedudukan
tertentu dan hingga kini masih
dipertahankannja. Kadangz sese-
orang dengan pandangan2 revisicnis
bahkan tidak menginsafi bahwa dia
telah djatuh kebawah pengaruh
burdjuasi dan kaum imperialis, dan
mengabdi kepada kepentingan2 me-
reka. Dalam ha12 jang sedemikian
itu, tugas kita jalah menghabisi pe-
ngaruh itu. Soal kuntji dalam hal
ini jalah hubungan Partai dengan
inteligensia. Diika hal ini kita pe-
tjahkan dengan baik, maka kita
bisa membereskan urusan2 kebuda-
jaan kita. Tindakan2 administratif
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tidak tjukup, djika tindakan2 ini ti-
'dak disokong dengan pekerdjaan

_ pendidikan jang mejakinkan.
Apakah peranan inteligensia da-

lam pemberontakan kontra-rgvolu-
sioner? Orang2 intelektuil tertentu
memang telah bersalah dalam kon-
tra-revolusi. Tidak ada keraguan
Iagi mengenai kesalahan D6ry, Hdy
dan lain2nja. Jang bersalah harus di-
hukum. Tapi banjak pula j-ang hanja
membuat satu kesalahan. Orang2. ini
harus ditolong supaja kembali ke-
djalan jang benar. Banjak kaum
intelektuil jang tetap setia kepada
revolusi sosialis sampai titik peng-
habisan, selama hari2 jang sangat
gawat itu. Barangsiapa berkata bah-
wa seluruh inteligensia berbalik me-
nentang Rakjat selama kontra-
revolusi, adalah merugikan Partai
dan negeri. Ini tidak benar. Kita
harus mem-beda2kan orang. Peker-
djaan inteligensia merupakan bagi-
an daripada hasil3 kita. Memang
benar bahwa sebagian tertentu dari
inteligensia tinggal pasif. Lain2nja
telah bekerdja menentang kita bah-
kan selama tudjuh bulan jang lalu.
Tetapi bagian terbesar dari inteli-
gensia dktif dalam pekerdjaan pe-
mulihan. Hasilz kita adalah berkat
pekerdjaan mereka djuga, jang telah
mereka lakukan ber-samaz dengan
massa Rakjat. Djika hubungan kita
dengan inteligensia mendjadi lebih
baik dikemudian hari, maka sesuai
dengan itu kehidupan kebudajaan,
kesenian dan ilmu kita akan-ber-
kembang.

Partai Adalah Sendjata Vttal Bagi
Klas Buruh, Bagi Rakjat

Dalam keadaan kita partai me-

fpak;an sendjata jang vital bagi
klas buruh, bagi seluruh Rakjal.
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Dalam keadaan kita Rakjat tidak
bisa hidup merdeka tanpa Partai.
Tetapi Partai bukarilah merupakan
tudjuan dengan sendirinja, dan
Rakjat harus mengerti bahwa apa-
bila kaum Komunis memperkokoh
Partai dengan memperdjuangkan
kepentingan2 Rakjat, maka mereka
itu sebenarnja menempa suatu sen-
djata untuk kepentingan2 Rakjat.

Tudjuan Partai bisa mengalami
banjak kerugian oleh seorang fung-
sionaris jang mungkin tergelintjir
lagr dalam kesalahan2 lama jakni
mergabaikan pendapat Rakjat pe-
kerdja, meremehkan atau menjing-
gung perasaan mereka, atau bersi-
kap 1u1r, negatif dan kasar terha-
dap mereka.

Kemurnian politik dan moril dari
Partai harus didjaga. Orang2 jang
memburu kedudukan dan pendja-
hat2 tidak boleh masuk Pariai din
kita harus mengusahakan supaja
musuh klas tidak akan mempunjai
pengaruh atas politik Partai. Kita
tldak akan memperkenankan ter-
ulangnja apa jang telah terdjadi
pada waktu fmre Nagy dengan pen-
dukung2nja masih aktif, ketika mu-
suh mempunjai pengaruh djustru
dalam pusat Partai. Djuga kita
tidak akan mernperbolehkan pe-
ngaruh musuh bertjokol dalam satu
organisasi Partaipun.

Pembeiontakan kontra-revolusio-
ne1 di Hongaria mempunjai satu tji-
ri jang istimewa jang tak dapattita
lupakan. Dinegeri kita berlaku sis-
tim satu-partai. Disamping Partai
Rakjat Pekerdja Hongaria tidak ada
partai lain. Musuh telah mentjoba
melakukan pengaruhnja atas partai,
baik setjara langsung maupun tidak
langsung, dan telah dapat melantjar-
kan serangannja terhadap kekuasa-



an Rakiat hanja dengan -menarik
organisaiiz Partai tertentu kebawah
peigaruhnja. Dalam keadaan ba-

lui*uoupun djuga kita tid.ak.boleh
irembiarkan hal ini terdjadi lagi'
Ada beberaPa orang, misalnja,
didalam organisasi Partai di Fakul-
tas Hukum dari Universitas Ilmu
Etitvcis LorSnd, iang menamakan
diri mereka kaum Komunis tetaPi
melandjutkan politik Imre NugY,
pun sesudah tanggal 4 November,
dan mereka menentang Pembentuk-
an suatu organisasi Partai. Kiraz
pada pertengahan bulan Djanuari
mereka mendirikan sebuah organi-
sasi jang mereka namakan ,,madje-
lis sosialis". Dua bulan kemudian
,,kawan2" ini, begitu disebutnja,
metrihat bahwa Partai dan Pemerin-
tah masih bulat. Mereka memerik-
sa keadaau dan memutuskan, bah-
wa dalam situasi sedemikian itu,
lebih bidjaksana djika menggabung-
kan diri dalam Partai sadja. Begitu-
lah mereka memberi nama lagi pada
organisasi mereka dulu dan mendiri-
kan sebuah organisasi lokal Partai
Buruh Sosialis Hongaria. Orang2
Iain djuga menggabungkan diri da-
lam organisasi Partai itu, tetapi pe-
ngaruh jang menentukan ada dita-
ngan orang2 fersebut tadi. Sebe-
narnja kawan2 tertentu jang hendak
membentuk organisasi PBSH sedjak
bulan November tidak bisa masuk
dalam Partai. Dapatkah sekarang
sebuah organisasi Partai sedemikian
itu diperkenankan hidup terus, ha-
nja karena ia dinamakan organisasi
Partai Buruh Sosialis Hongaria?
Central Comite telah bertindak te-
pat ketika membubarkan organisasi
itu, sebab baik Partai maupun klas
buruh tidak bisa membiarkan mu-
suhs klas mentjiptakan basis o-f!i

dirinja sendiri didalam sebuah or-
ganiJasi Fartai, untuk perdjuangan
itenentang Partai dan klas buruh.

Persatuan Partai hanja bisa beru-
pa kesatuan aksi dilapangan ideolo-
gi, potitik dan organisasi. Jang satu
tiAat bisa dipisahkan dari jang lain.
Persatuan ideologi berarti bahwa
kebenaran Marxisme-Leninisme ha-
rus berlaku dalam setiaP soal jang

sangat penting; kita harus memben-
tuk politik kita berdasarkan "kebe-

naran ini dan melaksanakan peker- '

djaan keorganisasian sesuai dengan
itu. Inilah dasar daripada persatuan
'kita. Tetapi kita harus mendisku$i-
kan soal2 ini untuk menghasilkan
pendirian jang tepat. Saja kira Cen-
tral Comite telah lebih baniak meng-
adakan diskusi2 sedjak 4 November
daripada selama 5 tahun jang lalu.
Djika 23 orung dari kita berkonfe-
rensi, maka 21, orang berbitjara
dalam diskusi. Misalnja untuk me
rantjang resolusi Central Comite bu-
lan Desember itu memdkan waktu
sepuluh hari lamanja, terhitung dis-
kusi2 berikutnja. Sudah semestinja
diadakan diskusi, sebab soal2 harus
didjernihkan, dan pandangan2 jang
keliru harus diatasi dengan: argu-
men2. Didalam Partai harus diberi
kesempatan untuk menjatakan pan-
dangan2 dan pendapat' jang ber-
bedaz, supaja djangan diluar Partai
sadja pendapat' iang bertentangan
itu bisa dinjatakan. Tetapi sekali
suatu masaalah telah didiskusikan,
disetudjui dan diambil resolusi,
maka keputusan ini mengikat bagi
semuanja. Didalam Partai harus
ada disiplin dan tatatertib. Untuk
meletakkan persatuan Partai diatas
dasar jang sehat, kita harus berdju-
ang menentang revisionisme, me-
nelandjangi kesalahan2 dogmatisme
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,, dan berdjuang untuk memulihkan
sentralisme demokratis. Untuk me-
lakukan ini kita perlu mendjalankan
sentralisasi sementara memperta-
hankan tjiri2 demokratis. Ini ada-
lah sjarat jang sangat penting.

Bitiaralah Dengan Djudjur dan Ber-
terusterang Dengan Pemudaz

Mengenai pemuda saja hanja
ingin mengemukakan bahwa Partai
merasa berhutang kepada mereka
dan sbbaliknja pemuda djuga ber-
hutang kepada Partai dan Rakjat.
Apakah hutang Partai kepada pe-
muda itu? Pemuda terlalu banjak
dan terlalu lama dibiarkan sendiri
sadja; mereka telah mengalami
suatu krisis politik dan rohani jang
besar. Pada waktu itu partai tida[
berdiri disamping pemuda. Kenja-
taan itu telah dibuktikan selama
beberapa tahun jang lalu oleh be-
berapa forum Partai. Kaum buruh
tua lebih dari sekali mengatakan
bahwa ada kesukaranz dikilangan
pernuda; mereka mengeluh tenting
moral j,ang takterkendalikan darl
pemuda sekarang; tetapi pada ha-
kekatnja Partai dan generasi tur
tidak dapat membantu pemuda su-
?ai? kbmbali kedjatan jurg Urrur.
Inilah hutang partai din eenerasi
buruh tua kepada pemudal

Hutang_pernuda litatr bahwa pe
muda tidak memberikan pengh uigu-
a1 dgn pe-nghormatan jang ,-r-rrti
nja kepada Partai dan oians2 de_
wasa atas hasil2 besar juri telah
-ditjapai oleh partai, klas 

"Uur:"t, 
Ou,

kekuasaan Rakjat untuk p.*utu.
Pemuda kita harus diingatkin akan
hutangnja ini.

- -!_Iungkin mereka akan menserti
lebih baik akan hal ini, djika 

--._
reka memikirkan pemudar" tersesat
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jang malang jang dalam waktu se-
minggu sadja sudah merasa kehi-
langan apa mereka setelah mening-
galkan tanahair mereka, Republik
Rakjat Hongaria. Kawan fmre
Horv6th, misalnja, telah berdjumpa
digedung Perwakilan Hongaria di
Belgia dengan seorang buruh muda
jang telah rneninggalkan negeri dan
jang dengan marahz mengeluh bah-
wa di-pabrik2 Belgia tidak ada
suatu kantinpun. Ketika dia me-
ngeluh, kaum buruh Belgia men-
damprat dia dan bertanja kepada-
nja mengapa persetan dia ada di
Belgia djika ditanahairnja malah
ada kantin buat kaum buruh.

Kita harus bitjara setjara djudjur
ddn berterusterang dengan pemo-
da2. Tidaklah betul mentjoba mem-
pengaruhi pemuda dengan me-
njandjung2 seperti misalnja jang te-
lah dilakukan oleh sebuah artikel
dalam Magyarorszdg, jang meng-
agung2kan para mahasiswa univer-
gitas jang telah menentang sistim
kita. Kita akan mentjapai fasil ha
nja dengan bitjara dengan kepala-
di"gin dan berterusterang. fita de-
ngan berterusterang harus menun-
djukkan kesalahan2 dan menun-
djukkan 

_ bagaimana seharusnja
mengkoreksi kesalahan2 itu. Iii"
Pemuda Komunis mempunjai tugas
rangkap: memobilisasi pemuda un_
tuk membangun Sosialiime, semen-
tara mengasuh generasi Komunis
baru bagi Partai. Kita telah menja_
rankan untuk meninggikan baias
umur, agar pemuda jang lebih ber_
watak serius bekerdja dalam Liga
dan mendjadi anggoia partai hu"Ju
kemudian sesudih mengalami la-
lifan jlidalam gerakan. plngalarnan
Liga Pemuda Komunis sela"m a tiga
bulan djuga membuktikan bahwa
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kebenaran2 Komunisme bisa mena-
rik pemuda. Dan majoritet jang ter-
besar sekali dari Pemuda bisa di-
aktifkan untuk tudjuan2 Pemba-
ngunan sosialis.

Perkuat Hubungane Kita Dengan
RakjatT dan Partaiz Sekawan

Achirnja saja mesti bitjara
tentang kewadjiban' internasional
iartail Partai kita adalah Partai

Marxis-Leninis, dan internasional-
isme adalah salah satu PrinsiPnja
j'ang terPokok. PentjiPta2 Yuo-
ittit, Mirx dan Engels, untuk Per-
tama kal.i merumuskan Peranan dan

arti internasionalisme proletar da-

lam perdjuangan klas buruh, dan

sedjak itu sedjarah memPerkuat ke-
benaran dari kesimPulanz mereka.

Hubunganz kita dengan Partai2 se-

kawan didasarkan atas Persamaan
deradjat. Jang saja maksudkan di-
sini bukanlah hanja Partai Komunis
di-negeri2 kubu sosialis sadja, tapi
djugf Partal2 Komunis di-negeri2
kapitalis dan di-negeri2 djadjahan.
Kita adalah penganutz internasio-
nalisme proletar dan tidak hanja
rnenurut garis2 Fartai; makaitu
Fartai kita harus rnengulurkan ban-
tuan se-besar2nja kePada usaha2

serikatburuhz internasional djuga,
agar supaja Persatuan klas buruh
akan rnendjadi lebih kokoh setjara
internasional.

Kewadjiban2 internasional kita
djuga berarti bahwa kita harus
mempropagandakan dikalangan
anggota2 Partai dan Rakjat Pan-
danganz lcita tentang soatr2 kubu
sosialis, dan mejakinkan mereka
supaja menerima pandangan2 itu 

-pengeratan persatuan kubu sosialis-
Perdjandjian Wirsawa adalah bagi-
an daripada persatuan kubu sosialis.

Ia mungkin mendjadi tidak -Perlu
lagi dalim suatu keadaan sedjarah

teitentu. Djika kaum imperialis me-

lepaskan biok2 agresif mereka dan

ini digantikan oleh suatu sistim ke-
a*unin bersama, maka tidak Perlu
lagi ada Perdjandjian Warsawa'
Tetapi persatuan setjara persauda-

raan dari kubu sosialis akan dibu-
tuhkan pada setiaP waktu, sebab

kita bisa madju dalam soal2 politik
maupun ekonorni hanja dengan sa-'

ling bantu.

Hubungan2 kita dengan Sovjet-
Uni, seba"gai bagian dariPada Per-
satuan jang erat diantara negerie

sosialis, sudah barang tentu, mem-
punjai arti jang utama bagi kita'
kitd adalah pendukung2 Persaha-
,batan Sovjet-Hongaria dan hubung-
ar,2 sekutu; inilah Politik kita,
kita akan memPertahankan Politik
ini, dan rnassa Rakjat Hongaria
menjokong kita dalam }:.al ini. (Te'
puktangan).

Hubungan2 Persahabatan dengan

negeri? soiialis tidak hania terbatas
puEu hubungane antar-Parta\ dan

intar-Pemerintah sadja.,Pada wak-
tu pemberontakan kontra-revolusio-
nei dun kekalahannja kita inelihat
banjak pertanda dari hubungan per-
sahibatan ini. Negeri kita dikun-
djungi oleh orang2 Djerman dan
Tjekoslowakia, baik orang2 anggota
Partai maupun orang2 tak-berpartai;
orangz Sovjet, tidak hanja Kornunis
tapi djuga orang2 jang tak-berpartai
pada datang kenegeri kita dan me*
ieka memperlihatkan sotridaritet
persahabatan jang se-kaliz tidak
akan kita lupakan.

Kita harus mernPerkokoh hil-
bunganz persahabatan kita dengan
Rakjat dikubu sosialis. Dalam ran-
tjangan resolusi, kiia meminta pe*
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ngesahan bagi persetudjuan2 jang
telah kita adakan dengan Pafiaiz
Komunis Sovjet-Uni dan Tiongkok,
dengan Partai Fersatuan Sosialis
Djerman, dengan Partai2 Komunis
Rumania, Bulgaria, dan Tjekoslo-
wakia, dengan Pemerintah negeriz

. ini dan dengan Partai2 Komunis
lainnja. Prinsip2 jang ditetapkan da-
lam persetudjuan2 itu adalah sutji
bagi kita, dan kita harus berdjuang
untuk prinsip2 itu, sebagaimana kita
akan berdjuang untuk kekuasaan
Rakjat kita, tak peduli kapan dan
dari mana ia diserang.

Saja ingin bitiara tentang hu-
bungan2 kita dengan Liga Komunis
Jugoslavia. Banjak terdapat ha12
jang menghubungkan Partai kita
dengan Liga Kornunis Jugoslavia,
diatas se-gala2nja jalah tudjuan ber--
sama kita. Tudjuan Liga Komunis
Jugoslavia jalah membangun ma-
sjarakat sosialis. Tudjuan bersama
untuk mernbela perdamaian adalah
satu pertalian lain lagi diantara kita.
Kita mempunjai pertalian2 kepen-
tingan bersama, hubungan2 tetangga
baik, karena kenjataan bahwa adi-
lah untuk kepentingan kedua negeri
adanja kekuasaan Rakjat dinegeri
tetangga. Ketika kita pada tanggal
2 dan 3 November mempersiapkan
aksi kita atas nama Pemerintah
Buruh dan Tani Revolusioner dan
berniat melantjarkan perdjuangan
melawan pengchianatan kontra-
re.volusioner, pemimpin-pemimpin
Liga Komunis Jugoslavia setubju
dengan kita dan menjanggupi ban-
tuan dalam segala hal. Mereka
djuga b.erkepentingan agar Honga-
ria djangan sampai dikuasai

oleh suatu rezim sovinis, irrenden-
tis I kontra-revolusioner. Kernudian
sokongan mereka'ini bersifat agak
katj,au. Bagaimanapun djuga kita
harus tahu bahwa kita memPunjai
kepentingan - kepentingan Pokok
jang sama dan kepentingan2 itu me-
rupakan tali penghubung bersama.

Ha12 tertentu memisahkan kita,
seperti pandanganz kita jang berbe-
da mengenai soal2 Partai. Kita ber-
pendapat bahwa partai revolusioner
adalah pemimpin jang terkemuka;
pelopor klas buruh, sesuai dengan
adjarunz Marxis-Leninis. Dalam
bulan Desember beberapa kawan di
Jugoslavia setjara terbuka menjata-
kan 

- 
dalam pidato Kawan Kar-

delj dan ditempat lain 
- 

bahwa
usaha2 kita akan sia2 sadja, djika
kita hendak membangun kembali
Partai dengan tiara jang lama, jakni
sebagai badan pimpinan, dan bukan
menjandarkan diri terutama pada
dewan2 buruh dalam perdjuangan
politik. Kita menolak pandangan
ini, sebab pengalamanz dan pan-
dangan2 kita sendiri 

- 
jang dida-

sarkan atas Marxisme-Leninisme 
-telah menundjukkan, bahwa tanpa

Partai tidak mungkin ada kekuasa-
an proletar, dan kontra-revolusi
djuga telah mengadjar kita tentang
kebenaran ini. Itulah sebabnja
mengapa musuh mengarahkan usa-
ha2nja untuk menghantjurkan Par-
tai. Pandangan2 kita jang berbeda
tentang soal2 kubu sosialis dan
netralitet djuga memisahkan kita.
Kawan2 Jugoslavia tidak termasuk
dalam kubu negeri2 sosialis, dan
rnereka pada umumnja meman-
dangnja sebagai satu blok militer.

+ Asal istitrah: sebuah partai politik rtaria jang diorganisasi kirae pada tahun1877 dengan maksud untuk merebut kembiti prdvinsi, ItaJia jr"g aj"t;h
ketangan Austria 

- Red. MK.
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Adalah hak kedaulatal mereka un- minta kepada mereka supaja meng-

tuk menentukan ap{1h .-.tt"k" n"t*.ti p:rilstO ini dalam-hubunganz

hendak masuk aur# touu ini atu:u lG;E'ia-Hdnearia diuga. Kenia-

tidak. retapi r.itJ urrp""oup?l q;: ;;;;i; iutut u-un*a sedjak musim

wa tidaklun al*i;ffi;;k' kt ;";;J ltyl 1es3 tidak pernah ada

untuk ,".rr1utuiluo"-u"n*" kita iatu perniataanpun dari fihak Ho-

mensanssup tioii Lg't itiil*" t;: '!"ti" i*' 
merupakan tiampur-

soslavia menurut istilah -uou or!- ffiut "HJngaria -dalam 
urusan2

ieka henduk -"ogudutuo hubungan dallmnegeri Tugoslayil' Jupi' sa-

i^,,s sama 0",iffi:T;ffi;;i;3; fi; '.iiut t{ngsat 4 November

Timur maupun dH;; Br-I;: Ifl;- "--iun iaia hanja bitjara tentang

nurur pendapat titi- p*dirian. ini pgr_iod.e ini sadia - 
kita bisa me-

mempunjui *urni'".tri. B"gi tit, ilebutkan. baniak keniataan' iang

dunia tidak ,"rjiii iu'iouttuln' J* menundjukkan bahwa berbagai pe-

dunia sadja; ki#jfi; tJ, u.t*r mimpin-Partai dan negara, warta-

disebelah Timur k]dJ?tu rr"g"ri' so- *urri dan orang2 lainnja telah

sialis dan diseb.iuf, gutut d'iktatur' tjampurtangan dilam -urusan2 da-

kapitatis 1u,g ffinr{m k; ii*""gtti -Hongaria' Dan hal ini

imperiatris. Disamping it* - *uiuo- kita pindang tidak benar' Namun

ffilf 'fl if 1['til";rt.,*l.t:;Filiffi il,Iffi l]il?:]*l^lf; ,,T;i::
saja tegaskan Ua,,f#a n9"O=1"", i;G lifr fu1t, dan kita pertjaia bahwa

lahir dari konsepsi lni, dalam'hu"- dimasadepan hubunganz kita itu

bungan dengan-fluruuiut Olerman mendiadflebih berhasil' Pada wak-

mendjadi ,urrgut'1ui. trrnrq"r"[u". tu uihit' ini, sedjak kftaz bulan

Jugoslavia -";;rdr!u" ioU"lgu"; Aprl, lelah banjak pernjataan2 dari

diplomatl< aenff pi*"r* g";t fihak' Jugosravia iang menundjuk-

jang dikuurui oirf, kaum imperialis kan bahwa kawan2 Jugoslavia be-

Amerika dan kapital *or,"poti nar2 ingin memperbaiki hubunganz

Djerman, ,.aungtuir- ornguo..o'jer- dengan !ita. Partai kita djuga ha-

man Timo, iunilt.iun rri."airitun rus 
-melakukan usaha2 iung gigih

diktatur protetaiiat ia tidak *t*- untuk memperbaiki hubungan2 kita'

punjai hubung;iliipio*utit. Akan tetapi ini berarti bahwa kita

Bagian jang sangat penting dari lt-9\^:F" memberikan konsesiz

hubungan 2 kria ialah tiaat uufitu mengenai soalz prinsip' Bagaima-

rjampurranguo-Aliu* o.o.urrr* iut- lagun djuga kita pertiaia bahwa

lamnegeri masing2' Kita "t":;' 
hu^bungan2 Jugoslavia - Hongaria

bahwa kawan2 Jugoslavia *#l: ilf riendjadi lebih baik dan lebih

kung prinsip iri. t"upi kita b"erpen- erat'

dapat, bahwa prinsip i"i l'ur# Ji- Musuh hendak memtrkul solida-

laksanakan dalam semua t"giniu. ritet proletar internasional dengan

Dan djika ada ataupun telati ada mengobarkan kontra-revolusi di

usaha untuk tjampurtangan ;"i; l{ongaria' Ini tidak berhasil; soli-

urusan2 dalamnegeri l"gojuriu, agi',tt proletar internasional men-

jang tidak disetudjui oteh \;;# afadllendalam didalam perdjuang-

Jugoslavia, *utu'f.itu hania ;;- an untuk menghantjurkan kontra-
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revolusi dan provokasi imperialis.
Ulang-tahun ke-40 Revolusi Be-

sar Sosialis Oktober, jang akan di-
rajakan dalam tahun ini di Moskow
dan diseluruh dunia, akan merupa-
kan demonstrasi jang semestinja da-
lam menjokong internasionalisme
proletar, gerakan klas buruh inter-
nasional dan persatuan negeri2 ku-
bu sosialis. Partai kita, negeri dan
R.akjat kita akan diwakili dalam
perajaan internasional iang besar
dan gemilang ini terutama sebagai
hasil bantuan proletar internasional.

Achirulkalam, kawanz, perkenan-
kanlah saja untuk kembali lagi ke-
pada pokok pikiran saja. Djiki kita
tincljau seluruh perdj,uangan partai,

laiu kira, kita bisa mengatakan,
bahwa pada waktu serangan kontra-
revolusioner itu tudjuan Komunisrne
tidak berada dalam suatu krisis.
Fartai telah melakukan perdjuang-
annja, dibarengi dengan kemadj[-
zn2, sekali-kali kematjetan, cian
kadangz kemunduran-kemunduran,
tapi tidak boleh tidak perdju-
angan ini akan berachir -dengan

p_engokohan tudjuan partai, tudjuan
Komunisme. Tidak dapat " di_
bantah lagi bahwa partai dan ge-
rakan internasional menghadapi ke-
sukaran2 jang serius selama satu-
setengah tahun jang lalu. Tetapi
kita sekarang sudaf bisa melihit
bahwa kita akan mengatasi kesu_
karan2 ini dan sebagai hasilnja tu-
djuan Komunisme "ukur, 

-uiiiuAi
Iebih kokoh dinegeri kita d.iuga.
Komunisme tidak dalam krisis! Ko-
munisme adalah harapan dan hari-
depan umat manusia! Dan kubu so-
sialis jang kinipun ternjata tidak
bisa dipetjahbelah akan berkem-
bang, bertarnbah kuat clan bertam-
bah tresar. Majoritef jang rnenentu-
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kan dari Rakjat kita 
- 

kita bisa
mengatakan ini dengan pasti 

-akan dapat mendjamin perkem-
bangan nasional dan sosial kita sen-
diri dan oleh karenanja mendjamin
keselamatan kemerdekaan kita, ha-
nja dengan membangun Sosialisme
dan menegakkan serampungnja
suatu masjarakat sosialis. Saja
jakin, dalam menindjau keadaan
Partai kita 

- 
dengan tidak melu-

putkan dari pandangan kelemahanz
kita bahwa Partai kita akan
mendjadi lebih kuat. Ini samasekali
tidak berarti bahwa ratusan ribu
orang akan menggabungkan diri
dalam Partai dan kekuatan Partai
tidak akan diperlihatkan oleh ke-
njataan itu. Kekuatan Partai akan
terang menjolokmata dalam kedje-
lasan ideologinja, dalam persatuan
politik, ideologi dan organisasinja"
dalam disiplinnja dan mungkin se-
kali dari pengaruhnja atas massa
jang tak berpartai.

- Segala sjarat ada untuk memper-
kokoh Partai kita, Fartai Buruh So-
sialis Flongaria. PBSH pada hake-
Elt"ju adalah partai jang memper-
djuangkan kekuasaan buruh sedjak
musim rontok tahun 1918, dizaman
{o1tt y, sesudah pembebasan nege-
ri, dan djuga selama kontra-revolusi
pada bulan Oktober. partai ini _-
kendatipun keinginan2 jang penuh
harapan dan kegiatan subversif dari
burdjuasi 

- 
tidak rnendjadi lemah,

dan dimasadepanpun akin tumbuh
dengan subur. Tetapi ini berarti
bahwa kita tidak Uoleir mendiadi
sombong dan tidak boleh melupa_
kan apapun djuga. Kira tidak boieh
m_elupakan baik kedjahatan2 jang
telah dilakukan oleh musuh "dan

kaum pengchianat terhadap kita,
maupun kesalahan, jang tetih kita
perbuat sendiri. (Tepukiangan).



P,EMILIHAN UMUM DI INDIA
Oleh: AJOY GHOSH

Sekretaris Diendral Brrtai Komunis India

Pemungutan suara dalam Pemi-
Iihan umum kedua di India dimulai
pada tanggal25 Februari dan dise-
bagian besar Negara-bagian ber-
acliir pada tanggal 14 Maret, baik
untuk Lok Sabha (Parlemen Uni -Fusat) dan untuk 13 dari 14 Vidhan
Sabha (Madjelis Negara-bagian).
Djuga diadakan pemilihanz untuk
Dewan2 Daerah Tripura dan Ma-
nipur. Semua pemilihan ini didasar-
kan atas hakpilih dari orang dewa-
sa. Setiap orang dewasa mempunjai
satu suara untuk tjalon Madjelis
dan djuga untuk tjalon Parlemen
dan memilih setjara langsung untuk
ke-dua2nja. Daerah-pemilihan2 un-
tuk Parlemen rata2 enam kali lebih
besar daripada daerahaemilihan2
untuk Madjelis.

Partai' Kursi jang

diperdjuang-
kan

Kongres

Partai Komunis

Partai Sosialis Praja

Jan Sangh

Partai Sosialis India

Partai' lain

Perseorangan .........

(TJATATAN: Jan Sangh adalah partai kaum komunalis Hindu jang ber-

sekutu dengan elemen' feodal dibanjak daerah. ,,Partai' lain" adalah kebanjakan

pafiaiz jang terbatas pada Ncgara-bagian' tertentu dan termasuk pula beberapa

partai jang bekerdja dibeberapa Negara-bagian tapi tidak diakui sebagai partai'

se-India karena mereka memperoleh suara kurang dari 3Vo dari seluruh suara

dalam pemilihan umum jang latu. Diantara perseorangan', ada beberapa drang
jarig ditjalonkan dengan dukungan Partai Komunis dan partaiz kiri lain).
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483

122

175

103

Pemilihanz untuk Madjelis Ne'
sara-basian Kashmir belum selesai
Eun di Himachal Pradesh dalam
bulan Djuni akan dilangsungkan pe'
milihand untuk memilih 41 orang
anggota Dewan Daerah dan 4 orang
anegota untuk Lok Sabha.

Seluruh pemilih berdjumlah 193

djuta dari djumlah mana kiraz SL?o
menggunakan hakPilih mereka.

Angka2 resmi dari suara2 iang di-
peroleh partai2 dan tjalon2 belum
diumumkan, oleh karena itu orang
harus mengandalkan Pada angkaz

iang dimuat dalam suratkabarz.
Akan tetapi angka2 ini ti'ukup teliti
untuk menarik kesimpulanz setiara
garis-besar.

Angka2 untuk Pemilihanz Lof
Sabha adalah sebagai berikut:

Kursi' iang Suara' iang Persentase

diperoleh diperoleh dari suara'
(dalam dju- jang diPer-

taan) oleh

366 54.0 47.L

29 12.1. 10.6

lg 11.6 10.0

4 6.7 5.8

6 1.5 1.3

. 39 10.6 9.1

25 17.7 15.9



Orang tentu sadja ingin tahu ba-
gaimana perbandingan angka2 ini

, dengan angka2 pada tahun 1951 -19 52 ketika dilangsungkannja pemi-
lihan umum jang pertama. Pemban-
dingan ini tidak mudah karena se-
lama masa ini sedjumlah partai
dulu telah lenjap dan menggabung-
kan diri dengan pafiaiz lain. Misal-
nja, Partai Akali Punjab, Partai Pe-
kerdja Tarnilnad di Madras dan be-
berapa lainnja telah menggabung-
kan dfui dengan Partai Kongres.
Partai Sosialis India jang memper-
oleh suara lebih dari 11 djuta dalam

pemilihan jang lalu bergabung de-
ngan Partai Mazdoor Kisan j,ang

memperoleh suara 6 djuta dan
mem,bentuk Partai Sosialis Praja"
Tetapi sebelum pemilihanz sekarang
ini, segolongan ketjil dari PSP jang
dipimpin Dr. Lohia memisahkan
diri dan membentuk Partai Sosialis.
Kenj;ataan2 ini dan kenjataan jang
serupa membikin sulit untuk mem-
buat perbandingan setjara tepat.
Meskipun demikian, angkaz berikut
mengenai pemilihan' iang lalu perlu
dipeladjari.

PEMTLIEAIY PERTAMA UNTT K PARLEMEN (1951--- J952)

Partai!

Kongres :...........,
Partai Komunis ..'...:.......:..:
Par.tai Sosialis
K.M.P.
Jan Sangh
Iaitrt dan perseoraogan

45.O
5.2

10.6
5.8
3.1

30.3

angka2 .ini tidak memberikan ide
iang tjukup tentang situasi politik
di India seperti jang disingkapkan
dalam pemilihan umum. Adalah
perlu menindjau latarbelakang di-
mana dilangsungkannja pemilihan
ini dan strategi pemilihan jang di-
djalankan Partai kita.
ltrateit Pemilihan Partai Komunts

Selama lima tahun sedjak dilang-
sungkannja pemilihan umum dalam
tahun 1951 

- 1952 di India telah
terdjadi perubahan, iang bersifat
mendjangkau-djauh. Dengan pera-
nannja dalam.urusanz dunia, India
tel+ memperoleh kedudukan jang
terkemuka dalam pergaulan antara
baagsa2. Partai Komunis India, iang
memainkan peranan besar ddlam
perd_luangan untuk perdamaian dan
perdjuangan menentang sendjatas

Kursi' jang
diperoleh

357
27
12
10
3

72

Suara jang
diperoleh

(dalam djutaan)
47.66

5.5
tL.2t
6.15
3.24

3t:97

Perscntase

Dari angka2 ini dapatlah diEhar
bahwa Partai Kongres, dilihat dari
sudut negeri seluruhnja, telah dapat
mempertahankan kedudukannj,a dan
bahkan dapat sedikit memperbaiki-
nja. Tetapi kursi jurg diperolehnja
terlalu besar dengan tidak'seimbang
karena sistim pemilihan, jang diben-
tuk menurut tjontoh Inggris, jung
berlaku dinegeri kita. Suara pirtai
Sosial4 Praja banjak merosor djika
dibanding dengan gabungan suara
Partai Sosialis dan KMPP dalam
tahun 1951 - 1952. partai Komu-
nis telah naik djumlah suaranja de-
ngan lebih d,ari L00% dan sekirang
pelnakan partai kedua dineger-i" India dalam hubungan dengan kursi
Tu.opln dengan suara jang diper-
olehnja.

Akan tetapi dengan sendirinia
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penghantjuran massal, dalam Per-
djuangan untuk mengadakan Per-
diandjian2 persahabatan dengan ne-
garaz sosialis dan dengan semua ke-
kuatan tjintadamai, dalam menen-
tang kolonialisme dan persekutuanz
perang, dan untuk persatuan Afri-
ka-Asia, telah menjambut orientasi
dalam politik luarnegeri Pemerintah
,India dan berusaha se-kuat2nja un-
tuk memperkokohnja lebih landjut.
Ia telah menuntut pamutusan hu-' bungan dengan Commonwealth
Irygris -dan menentukan tindakan2
untuk memerdetakan Goa dan
daerahz lain jang diduduki Portugal
diatas bumi Ihdia.

'Dalam lapangan dalamnegeri te-
^lah terdjadi pula perubahanz ter-
tentu, iarrg dalam mendatangkan
perubahanz itu perdjuanganz serta
gerakan2 jang dilakukan oleh Partai
Komunis dan kekuatarrz demokratis
lainnj,a telah merupakan faktor be-
sar. Negara-bagian2 dibawah radjaz,
jung merupakan bentengz reaksi,
telah lenjap. Ketjuali Bombay, ne-
gara,bagian2 di India telah diorga-
nisasi atas dasar bahasa. Desakan
nasional akan pembangunan negeri
telah mendapatkan pelantunan se-
bagian dalam tekanan jang lebih
berat pada industri2 berat dalam
PIan Lima-tahun ke-II, dalam na-
sionalisasi atas ,,fmperial Bank of
fndia" dan Asuransi Djiwa maupun
dalam tudjuanz jung diumumkan,
rnaksud2 serta beberapa usul dari
PIan Lima-tahun ke-II.

Akan tetapi kesemuanja ini ma-
sih djauh daripada mentjukupi ke-
butuhan2 serta kemungkinan2 ke-
adaan.

Dalarn mengupas keadaan jang
berlaku didalam negeri, Partai Ko-
munis dalam Manifes Pemilihannja

menj,atakan:
Pernjataan2 jang dike-

luarkan oleh Partai Kongres bahwa
kemadjuan jang menjeluruh telah
ditjatat oleh India dalam tahun2 be-
lakangan ini ditundjukkan kebo-
hongannja oleh kenjataan2. Disana-
sini telah tertjapai sedikit kemadju-
an - tetapi gambaran seluruhnja
j,ang muntjul sesudah mempeladjari
pemandangan di India adalah djauh
dari apa jang diinginkan oleh jang
partai berkuasa supaja kita mena-
ruh- pertjajb. Tidak sadja sedikit
sekali kemadjuan jang telah tertja-
pai tapi bahkan dasar2 daripada
kemadjuan jang sesungguhnja be-
lum diletakkan.

Belum ditjiptakan sjaratznja un-
tuk menggunakan setjara efektif
sumber2 dan tenaga-manusia jang
mahabesar dari negeri kita untuk
pembangunan nasional. Belum di-
tjiptakan sjarat2nja untuk menempa
persatuan Rakjat dan untuk mem-
bangkitkan gelora dan kegairahan
tanpa mana tugas raksasa untuk
menabangun negeri tak dapat disele-
saikan.

Ini bukanlah suatu barang kebe-
tulan. Djuga bukan karena faktorz
diluar kekuasaan manusia. Ini ada-
lah karena politik pemerintah dila-
pangan dalamnegeri 

- politik jaug
dalam ha12 jarrg vital anti-Ratiat
dan tak-demokratis

Politik itu adalah politik menen-
teramkan modal asing dan politik
menolak nasionalisasi. Politik itu
adalah politik menjandarkan diri
pada motif-untung dari kaum kapi-
talis besar, politik melajani kepen-
tingan2 mereka dan menjerah ke-
pada tekanan mereka. Politik itu
adalah politik memberikan konsesiz
kepada tuantanah2 dan menentang
perubahan agraria setjara radika[
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Politik itu adalah politik melempar-
tan beban utama pada Rakjat biasa,
sementara menolak untuk mendja-
lankan sistim padjak jang adil. Po-
litik itu adalah politik jang dengan
kata2 Sosialisme memperkaja bebe-
rapa gelintir orang kaja dan sedikit
perhatian jang ditjurahkan pada ke-
butuhan2 serta keperluan majoritet
jang mahabesar dari Rakjat kita 

-kaum buruh, petani, tukang2, pega-
wai2 menengah, guil2, pedagangz
dan pengusaha2 ketiil.

Ini bukanlah generalisasi2 setjara
umum jang tak ada hubungannja
dengan kenjataan2. Selebaran2 jang
dikeluarkan oleh Partai Komunis,
sebagai bagian dari kampanje pemi-
lihannja, membuktikan hal ini atas
dasar kenjataan, iung tak dapat di-
bantah dan angka2 jang diberikan
oleh sumber2 resmi. Perubahan2 ag-
raria setengah2 dan tidak mentju-
kupi dan inipun hanja dilaksanakan
dibeberapa Negara-b agian sadja.
Keuntungan2 membubung tinggi se-

9urg upah praktis tetap pada-ting-
kat jang sama seperti dalam tahun
!?39. Beban padjak pada orang
biasa terus meningkat sedang bagian
padjak jang dipikul orang kaja telah
berkurang. Angka2 pengangguran
tetap naik. Dalam setiap lapangan
meradjalela korupsi. Kekuasaan 

-bi-

rokrasi dan polisi tetap besar se-
perti sediakala dan kekuasaan ini
dipergunakan untuk menindas per-
djuangan2 Rakjat.

Partai Komunis tidak merasa
puas ilengan hanja mengkritik par-
tui Kongres sadja. Dirumuskannja
sebuah program jang kongkrit dan
merintji jang menundjukkan tin-
daftan2 jang harus didjalankan guna
mendjamin kemadjuan nasionaf dan

pembangunan negeri.
Partai Komunis berpendapat bah-

wa pefirilihan harus diperdjuangkan
per-tama2 sebagai perdjuangan me-
nentang politik anti-Rakjat dari
Pemerintah dan dengan maksud
menit0jau serta merobahnja supaja
tugas pembangunan nasional dapat
diselesaikan setjara efektif dan da-
pat diambil tindakan2 jang akan
mempermudah pertumbuhan ke-
kuatanz Sosialisme dan demokrasi
dalam kehidupan ekonomi, sosial
dan politik kita.

Front demokratis jang harus di-
bentuk oleh Rakjat India jalah
front jang merangkul semua golongi
an serta elemen demokratis dalam-
negeri termasuk mereka jang
berada didalam Partai Kongres. Di-
dalam Partai Kongres terdapat ba-
njak sekali golongan iang meng-
inginkan politik jang progresif dan
radikal. Bersamaan itu, teranglah
bahwa pengubahan serta pemba-
talan politik Pemerintah dapat di-
tjapli hanja dengan usaha jang grgih
untuk memperlemah kedudukan
monopgli dinegeri kita jang dipe-
g?ng oleh Partai Kongres, jang ma-
sih dikuasai oleh p,impinan Jajap-
kanan-nja 

- sementara berbareng-
an 

_ 
dengan itu melawan partiiz

feodal dan reaksi'komunal. 1
Kekuatan reaksi didalam partai

Kongres dengan petah didemonstra-
sikan dalam pemilihan tjalon2 

-jang diantaranja terdapat sedjumlah
bekas radiaz dan djuga banjak tuan-
tanah2 besar serta wakilz langsung
dari pengusahaz besar.

Partai Komunis tahu bahw a da-
lam situasi jang sedang berlaku dan
dengan perimbangan kekuatan? se-
perti sekarang ini, tidaklah mungkin

* Keagamaan.
:4,
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menjingkirkan Partai Kongres dari
kekuasian di: Pusat dan dikeba-
niakan Negara-bagian. Karena.-itu
tugas? chas 'iang diletakkan diha-
dapannja sendiri jalah:

Di Negara-bagian2 dimana ke-
kuatan2 demokratis terutama kuat,
Partai Komunis akan berdajauPaja
untuk mentjiptakan sjaratz dimana
dapat dibentuk Pemerintah' -d"ryo-
kritis iung didasarkan atas koalisi
partai2 serta orangz demokratis.
Pernerintah2 iang sedemikian itu
akan bekerdja atas dasar suatu pro-
gram jang disetudjui bersama dan
mengabdi kepada Rakjat dengan
se-mampu2nja.

Di Negara$agian2 lainnja, usaha
Partai jalah memperkuat keduduk-
annja sendiri dan kedudukan oPo-
sisi demokratis dalam madjelis2.

Partai menekankan:
Dalam pemilihanz jang akan da-

tang harus dilakukan usaha2 jang
gigih guna mengachiri kedudukan
monopoli jang dipegang Partai
Kongres. Kedudukan ini berarti
pengchiatan jang tebal-muka terha-
dap djandji2, berarti menentang ke-
hendak Rakjat, mentjekik kehiduP-
an politik.

Dari pengalaman mereka sendiri,
massa telah mendjadi insaf akan
perlunja ada oposisi iang kuat.
Orang2 Kongres sendiri jang berpi-
kiran demokratis jang sentimen2
serta pendapat2nja sering dianggap
sepi oleh kalangan2 jang berkuasa,
menginginkan adanja oposisi sede-
mikian itu. Mereka tahu bahwa
oposisi itu akan membantu perdiu-
angan mereka sendiri didalam Par-
tai Kongres. Mereka tahu bahwa ia
akan memperbesar kekuatan mere-
ka dan membikin suara mereka
mendjadi efektif.

Muntjulnja suatu oposisi demo-

kratis akan memperkuat perdjuang-
an untuk hakz dan kemerdekaanz
Rakjat. Ia akan memPerbesar- ke-
kuatan2 Sosialisme dan demokrasi
dalam kehidupan politik serta eko-
nomi kita.

Karena itu semboian tentang Pe-
merintah pilihan dimana mungkin
(Kerala dan Bengal Barat menurut
pendapat kita memberikan kemung-
kinan' itu) dan sembojan tentang
memperkuat oposisi demokratis,
tidaklah ditjiptakan dalam djiwa
sektaris jang sempit. Sembojan2 itu
diadjukan sebagai tugas2 jang sa-
ngat perlu untuk memperkuat ge-
rakan demokratis seluruhnja.

Sementara orang melihat suatu
kontradiksi antara sembojan umunt
Partai 

- 
semfojan persatuan de-

ngan semua kekuatan Rakjat
dan semb,ojan chusrzs jang diadju-
kan Partai dalam pemilihan2 

-sembojan menjerang kedudukan
monopoli Partai Kongres, memper-
kuat oposisi demokratis dan mem-
bentuk pemerintahz demokratis
non-Kongres dimana mungkin. Pa-
da hakekatnja, tak ada kontradiksi
karena politik anti-Rakjat dan jang
tak-demokratis dari pemerintah
Kongreslah jang merupakan sebagai
satu2nja rintangan terbesar jang ter-
letak ditengah djalan persatuan na-
sional dan Partai Kongres dapat
mendjalankan politik ini dengan ti-
dak takut mendapat hukuman ka-
rena kedudukan berkuasa iang
mutlak jang dite,rnpatinja didalam
Parlemen dan dalam Madjelis?
Negara-bagian. Oleh karena itu,
elemenz jurg demokratispun dida-
lam Partai Kongres rnerasa ketjewa.
Mereka tak dapat tampil kedepan
dan membuat suara mereka di-
dengar. Karena itu melemahkan ke-
dudukan Partai Kongres, memper-
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kuat' kedudukan Partai Komunis
dan partai2 demokratis adalah perlu
sekali untuk membentuk persituan
Rakjat. Inilah tugasz tuntii jang
harus dilakukan dalam pemilihan.

Mengingat tugas2 ini, maka par-
tai Komunis berdajaupaja untuk
mengadakan front persatuan dengan
Partai Sosialis Praja dan partaiz
kiri lainnja. Di Bengal dan di Ne-
gara-bagian2 tertentu telah tertjapai
suatu sukses dalam ukuran besar.
Di Negara-bagian Bombai, soal uta-
ma disekitar mana tertjapai perse,
kutuan dalam pemilihan jitah pem-
bentukan Negara-bagian2 Maha-
rashtra dan Gujerat jang berda-
sarkan bahasa dan djuga perlawan-
an. tgrhagap kekedjamanz polisi
tgrla$n Rakjat. Akan tetapi 

-OiUu-

njak Negara-bagian tak dapat ditja-
pai persetudjuan 

- 
per-tamaz kare-

na sikap Partai Sosialis praja.

Ramalan Sebelum pemilihan
Dan sesudahnia

Berbagai matjam ramalan telah
dibikin oleh punditz * polirik pada
saat mendjelang pemilihan. Ramal-
an2 itu ber-bedaz mengenai bebera-
pu-!u1 jang ketjil2. Terapi mengenai
ha12 jang besar€ ada- kebulitan-
suara. Pertarna, Partai Kongres
akan menjikat suara, memperoleh
persentase suara jang djauh lebih
tinggi dan rnerebut lebih banjak '

kursi daripada dalam tahun 1951-
1952.- Kedua, partaiz dari oposis,i
demokratis tak akan dapatmemper-
tahankan kedudukan mereka iuosada sekalipun. Ketiga, partai Ko-
munis akah menderita ,,keruntuh-
an" dan akan keluar djauh lebih

lemah daripada sebelumnja.
Begitu kuat propagandtr ini se-

hingga 'atas dasar dugaan2 ini ba-
njak orang' iang berpikiran demo-
kratispun, termasuk kawan2 Partai
Komunis, terpengaruh olehnja. Si-
lau oletr hasilz jang baru rupaznja
sadja dari Pemerintah, dengan sa-
masekali meremehkan dalarnnja ke-
tidak-puasan massa dan meluasnja
radikalisasi massa, mereka mendja-
di terlalu chawatir akan ,,keme-
nanganz jang besat2an" dari Partai
Kongres dan ,,keruntuhan', partai
Komunis.

Suatu ulasan jang typis tentang
kedtrdukan Partai Komunis diberi-
kan dibawah ini:

Partai Komunis menghadapi pe-
milihan umum India jang kedua da-
Iam periode sedjarahnja jang teristi-
mewa suramnja ... Konflik di
Madurai (Kongres ke-IID antara
dua sajap, perddbatan besar di
Palghat mengenai garis taktik dan
lSpoynz jryg terusmenerus tentang
tjarai _pgndekatan jang bersimpang-
an didalam Partai mengenai partii
jang berkuasa di India- adala^h ke-
.nl.a.t-aa_n2 

jang sangat penting. Tetapi
Iebih lagi daripada itu, krisis dalam
Komunisme internasional seperti
dinjatakan dengan penurunan mar-
tabat Stalin, peristiwa2 di polandia
dan Hongafia dan haluan2 sesudah
perlstiwa Hongaria dalarn pernjata-
anz politik URSS telah 

- 
membi.

ngungtan serta rnerusak semangat
Partai sebagaimana belum p"*lah
terdjadi sebelumnja. Komunis jang
paling bersemangatpun tak ikan
meragukan kebenaran dari pernja-
taan ini. r

Penulis pernjataan ini, Tuan Sisir
Femimpin.

x
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Gupta, jang tidak menjebutkan na-
nla ,,Komunis jang Paling bersema-
ngat" jang sePendaPat dengan_dia,
d6ngan hati2 menambahkan: ,,S-am-
pai ieberapa diauh terasanja pukul-
an daripada peristiwa2 ini atas pen-
dapat India mengenai Partai Ko-
munis hanjalah hasil2 Pemilihan
jang dapat menjatakannia", tetaPi
s6luruh pembitjaraannia tentang
pokok+oal itu tidak mePinggalkan
keraguan pulu Pikira-n orang me-
ngenai apa jang dia haraPkan.
' Tetapi dia tidak sendirian. Sam-

pai pada tanggal 3 Maret, seorang
penuiis rubrik dalam harian ,,Times
of" India" beria-derita: ,,Partaiz
non-Kongres telah Pergi kekotak-
suara bagaikan kambing Pergi ke-
pendjagalan". Lainznja menulis da-
lam nafas jang sama.

Kini tuanz ini djuga menjanjikan
tragu lain.

,,Darem", komentator politik ha-
rian ,,Times of fndia", mengeluh:

Suatu ilusi besar telah luluh-
Xantak. Suatu politik persahabatan
dengan blok komunis, diitambah de-
ngan sebuah program pengembang-
an ekono,mi iung Padat didalam
negeri diharapkan akan mengempis-
kan kedudukan kaum Komunis di-
dalam negeri

Akan tetapi hasil pernilihan se-
karang ini menundjukkan bahwa
Partai Komunis tetap madiu dise-
mua Negara-bagian ketjuaii di
Madras dan Telengana, sedjak Pe-
milihan umum jang lalu lima tahun
iang lalu.

Sekianlah mengenai ramalan2 ka-
trangan2 burdjuis sebelum pemilihan
dan komentarz mereka sesudahnja

komentar' iung dimaksudkan
untuk menimbulkan kepanikan da-
lam kalangan' iung berkuasa dan
menghasut tindakanz penindasan

terhadap Partai Komunis

Soalz Dihadapan Para Pemilih

Sela:na kamPanje Pemilihannja,
Partai Komunis berusaha keras un-
tuk memusatkan Pet'hatian Pada
soal2 jang terpenting, program jang

kongkrit, jang djika didjalankan -ne-
gerilndia dapat mentiatat kemadju-
in jung menjeluruh. Akan tetaPi
jang begitu itu tak dapat dikatakan
mengenai semua Partai. Dalam hal
ini jang paling berdosa jalah Partal
Kongres sendiri.

Mengomentari kamPanje Pemi-
lihan di India, kolumnis harian

,,Hindustan Times", seorang kri-
tikus Partai Komunis jang keras,
harus menjatakan Pada tanggal 5
Februari: ,,Hanjalah mereka jung
memilih tjalolliz Komunis jang akan
msm,llih suatu program partai jang
berbeda dengan oknumz".

Betul bahwa pada waktu ia me-
nulis ini, dia msngharapkan sedikit
sekali jang memilih Partai Komunils
tapi ini tidak memperketjil nilai dari
pengakuan ini.

Meskipun Partai Kongres telah
menjatakan Sosialisme sebagai tu-
dluannja, namun sedikit sekali iang
dikatakan oleh Para ProPagandis
Partai Kongres mengenai langkahz
chusus jang diusulksl Partai Kong-
res guna melaksanakan Sosialisme
dan 

-guna 
memctjahkan masaalahz

jang dihadapi Rakjat - Pengang-
guri.r, bertambah besarnia beban
padjak atas orang biasa, meningkat-
nja hargaz, tidak mentj,ukupinja pe-
rubahan2 tanah, upah jang rendah,
bertambah besarnja perbedaan da-
lam penghasilan, penindasan polisi,
korupsi, dll. ,,Pilihlah atas {rama
Nehru" adalah seruan umum. Suatu
kampanje kebohongan dan fitnahan

ziL



dilantjarkan terhadap Partai Komu-
nis. r,Agenz Moskow"r rrKedj,afoz1-
anz Stalin", ,,Kekedjaman2 Rusia
di Hongaria" dan segala ,,argumen"
jang sudah smna dikenal merupakan
sendjata2 propaganda jang utama.

Tidak puas dengan ini, partai
jang berkuasa mentjoba mengguna-
kan krisis jang nampak berkembang
mengenai Kashnir pada saat men-
djelang pemungutan suara. Tuan
Govind Vallabh Pant, Menteri
Dalamnegeri Pemerintah India, dan
glah seorang pemimpin lsrtinggi
Partai Kongres pada tanggal 7 Fe-
bruari menjatakan: ,,Setiap suara
jang tidak diberikan kepada partai

{orgr-"r dalam pemilihan, jung
akan datang akan merupakan suatu
pernjataan tidak-pertjaja kepada
politik Pemerintah mengenai Kash-
mit".

Kita lawan kampanje ini, dengan
qenjatakan bahwa pendirian jung
diambil Pemerintah India mengbnai
masaalah Kashmir rnendapat du-
kungan seluruh Rakjat dan 

-oteh 
ka-

renanja membikin hal ini mendjadi
persoalan dalam pemilihan akan
merugikan kepentingan Kashmir
dan India dimata. seluruh dunia.
Kampanje itu akan membikin ke-
Iihatannja Rakjar India terpetjah
rnengenai masaalah Kashmir. Kaum
imperialis dan agen2 mereka akan
mempergunakan argumen ini untuk
rnenentang fndia djika seperfi
mu,ngkin sekali 

- 
partai Konsres

tidak memperoleh majoritet ,,iuru
dalam pemilihan2. Akari tetapi Tuan
l?ot dan pemimpin2 Partai Kong.e,
lai_nnja meneruskan kampanje- ini
dalam sifat jang sama.

Pengusaha2 besar dengan rojal
menjokong fonds pemilihan pariai

Kongres. Dibanjak daerah, aparat
Negara-bagian dipergunakan untuk
membantu Partai Kongres. Uang
mengalir sebagai air untuk membeii
suara. Seruan2 dikeluarkan atas
nama agama bahkan atas nama
kasta. Disamping ini, dibanjak
daerah-peririlihan intimidasi didja-
lankan setjara besar2an

Menulis dalam ,,Sunday Stand-
ard" pada tanggal 31 Maret, Tuan
Suresh Ram, seorang Gandhis jang
jakin dan seorang pengikut Acharya
Vinoba Bhave, mentjeritakan peng-
alamannja_{isebuah desa di Uttar
Pradesh mengenai bagaimana orang
mendapatkan suara bagi Partai
Kongres.
' ,,Kami semuanja adalah kaum

buruh jang tak bertanah", demikian
kata seorang Harijan kepadanja,
,,iang bekerdja untuk zamindar *
setempat. Kami adalah kaulanja.
Dia adalah orang Kongres dan telah
memerintahkan kepada kami supaja
memilih Partai Kongres.

- ,,Djika seseorang asing datang
t9p30u kami, zamindar itu mendja-,
di tjuriga kalauz kita mungkin tidak
memilih Partai Kongres. Lalu kami
dianiaja, dimarahinja.

Sgmua kenjataan ini perlu diingat
untuk dapat memahami betapa 6e-
sarnja kesulitan2 dalam mana par-
tai Komunis dan kekuatan2 demo-
kratis haruq mendjalankan kampa-
nje _pemilihan mereka dan djuga
untuk dapat menangkap arti daii-
pada angka2 suara.

Apa Jang Telah Ditundjukkan
Oleh Pemilihan

_. 
Dapatlah dilihat dari angkaz jang

diurnumkan lebih dutu bahwa Pirtai
Kongres telah memperoleh 47 Vo

* Tuantanah
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dari djumlah suara dan majoritet orang tjllon dalam negerl lndia. Di
. i;g bttut didalam Parlemen. Ia Negara-bagian $e1ala, Partai Ko-

telah memenangkan- majoritet kursi munis ber-sama2 dengan 
-orang2 

tak
,dalam semua 

" Madjelis Negara- berpartai jang bersekrlty dengannia,

Uiglu, ketjuali di Keiala.dan bris- telah mernperoleh 65 dari 126

sa. Oi Bengal, oposi'si kiri, semen- kursi.

' tara telah dapat memperkuat kedu- Kedtw; Oposisi demokratis telah
dukannja dalam Madjelis, belum dapat memperkuat kedudukannia
dapat menghalau Partai Kongres daiam kebanjakan Madj'elis Negara-
dari pemerintahan. Akan tetapi dari bagian. Jang besar artinja jalah
sini tidak boleh ditarik kesirnpulan sukses2 Partai Komunis dan Partai2
bahwa dalam panggung politik In- Kiri di Negara:bagianz Uttar Pra-

' dia tidak.terdiadi perubahan apa2, desh, Bombay, Bihar dan Bengal
Faktor' jung perlu ditangkap arti- jang merupakan basis2 terpenting
nja jalah berikut: dari gerakan nasional dan antara

pertama: partai Komunis India mana diketiga Negala--bagian, jang

telah metipatduatcan Ji"-lrf. tuutu- disebut. duluan 
-opo51si -demokratis

nja sedjak tuhor, 195i - 1.952 dan sangat lemah dalam Madjelis2' Ang-
' tetatr kbluar sebagai partai t.Ouu ka2 jang terperintji belum ada tetapi

dal4m negeri Indh daiatn frrUungu" sudah terang balWa Partai Komu-
' dengan kirsi2 jang dimt"ungtu;"fu nis' ber-samaz dengan -Partai So-

dan djuga dalary hubungan J#l; sosialis.Praja dan Fqrtli2 kiri lain-'

i& oifEror.lr"lJ. p"'i"i i.hh ;;- 1i1. se;t* ,,scheduled -castes Fede-

, pu'6ruri kursi2 dalarn setiap M;;j;- '.*:1" i iunq3tlqan{elsan tangan

ii, N.gu ra-bagian dalam *g..{ r'"- dengan pattaT? kiri telah mendapat

;t; rJOung 
-r?b.lurr, 

p"*1i-nui"t1- persentase t"T:f"g begal-ldaJ<
beberapa 

"Negu.b+ugiuo iu iiout kurang dari 28% .- dari seluruh

mempunjai, kursi satupun. Dikeba- su{a' 
l

njakan plsat industri ,iur.p,rcuittur Ke-tig.a; Partai- Kongres telah
buruh dalarn negeri, partii Komu- menderita kekalahan2 jang berat
nis, berlainan dJngan dalam pemi- di-pusat2 industri dan klas buruh
lihan ufilum jang-lalu; telah ber- jang besar2 dalam negeri 

- 
5lrsfu

. djalan dengan sa-ngat baiknja. Da- vonis 
- iang !9T1nS dari klas' buruh

lam Madj.li. errrgil partai Kornu- terhadap politik perbgryhan Partai
, nis telah menanr-bah kekuatannia Kongres. Diantara tjalonz Partai

. i ou.i zs 
'u*p;; t6. D, n;+;?;i; Sgne.".'. - i1ng k{a!- ialah ruan

Kalkuta, Partai Komunis memper- Khandubhai Desai, Menteri Perbu-

oleh 10 dari 26 kursi dan B tu.ri rufran, Dikebanjakan pusat klas bu-

. tagi diperoleh Fersekutuan Kirilla- ruh tjalon2 Konaunislah jang me-

wan B kursi sadja, semuanja. jang nang'

diperoleh ?artai Kongres. Pemim- . Keempat: Partaiz reaksi komunal' pin Komunis S.A. Dange r telah ' telah -mundur dalam pemungutan
memperoleh djumlah suara jang suara. Betul bahwa Jan Sangh telah
tertinggi jang didapat oleh sese- melipatduakan suaranja tetapr per-

* Federasi Kasta Terendah.
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4

le-ntase.- suara jang diperolehlja te- Kelima: Beberapa dari etremonz 
4;,

!n laik dengan kurang dari 3Vo. jang paling reaksioner dalam negeri 
*

Tarnbahan, djika kita satukan ke- - 
- baik didalam maupun. d,il-uar

ltgu partai dari reaksi komunal Partai Kongres telatr dikalah-
Hindu semuanja Jan singh, kan. Termaiuk Tuan c.B. Gupta,
Maha Sabha Hindu, Ram Rajya ,,orang kuat" dari Pengurus Partai
Prarishad : gabungan suara mere- Kongres uttar Pradesh dan Tuan
ka hanja sampai 8 djuta - slrstu Mahesh Prasad, Menteri Pengang-
kenaikankurang dafiZdjutasedjak kutan dan bdkal Ketua Ntenteri
pemilihan umum jang- Ialu. 

-Di Bihar, Tuan Bansal, Sekretaris Fe-
Punrjab, Jan Sangh telah dapat -derasi Kamar Dagang dan Industri
memperkuat kedudukannja dika- India, Tuan N.C'. Chatterje, Pre-
langan orang Hindu sebagian besar siden Hindu Maha Sabha, Tuan
karena politik persekutuan Partai Pardiwalla dari ,,Democratic Re-
Kongres dengan kaum komunalis r€arch Service" (sebuah organisasi
Sikh (Akalis), tetapi disitupun Par- lang dibiajai Amerika), Tuan Homi
tai Komunis telah memperoleh Yody dan Tuan Da Costa, wakilz
suara 1.093.506 lawan Jan langsung dari kepentingan2 mono_
Sangh jang telah memperoleh suara poli jang men-dengung2kan sembo-
642.799. Fartai2 dari ieaksi komu- janz ,,kemgrdekaan berusaha".
nal Hindu mendapat agak banjak Ktenam: Partai Kongres sendiri ,
lurci di Rajasthan da,n Madhya telah dapat mempertahaikan kedu
Pradbsh dimana elemen2 feodal dukannja jarrg iekarang sebagian
masih kuat dan di-daerahs tertentu besar hanja karena potitit liar-
di Uttar Pradesh dimana Pemerin- lpgeri Pemerintah juirg progresit
tah sendiri dirbawah Tuan Sampur- dan pernjataan2nja tentang-Sos--ialis-
nand telah mendjalankan politik me. Banjak dari mereka Jang telah
komunal. Ganatantra Parishad memilih Partai Kongres bukin ka-
Or-issa, sebuah partai jang dipimpin rena mereka menjetudiui semua
bgk5 radjaz d-an tuantanahf beiar politiknja jang sesungguhnja retapi
telah memperoleh 51 dari 140 kursi karena mereka tidatr meliiat adi-
dalam Madjelis Negara-bagian de- nja pilihan lain dan djuga kareflE
lgan menggunakan sembojanz ra- mereka telah terpengaruh oleh po-
dikal dan terutama berkat politik litik luarnegerinja, tindakan2nja [er-
menenteramkan dan memberi kon_ tentu jang progresif dan djandjiznja.
1esi2 frep_ada elemen2 feodal dari Ketudjuh: Dan diatas se-galaz-
Pemerintah l.{egara-bagian. Semua nja, di Negara-bagian Kerala-telah
kursi jang didapat Ganatantra Pa- terbentuk suatu Femerintah baru
rishad adalah dari bekas daerahz , jang dipimpin partai Komunis 

-radja di Orissa. Disebagian besar suatu peristiwa jang mempunjai arti
negeri rn$ia, partai2 dari reaksi ko. jung bukanmain besarnja bagi ne-
munal telah gagal untuk membikin geri kita.
sesuatu kesan. Di Bengal mereka Karena itu dalam keseluruhannja
telah menderita penggulungan total pemilihan itu telah menundjukkitr
; k9hil1$ag semua kursi mereka kebohongan ramalanz setj,aii iutinjang berdjumtah 12. jang diblkin oleh komentators bur-
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dluis, Pemiljhan itu menundjukkan
plergeseran iang penting dari massa

kekiri. Ini adalah suatu pergeseran

kearah ide2 Sosialisme - 
jang da-

lam situasi jang kongkrit di India

telah mendiadi terpadu dengan. de'

iuko, akanperubahanz agraria iang
radikal, peluasan sektor Negara-
bagian din Pengekangan -terhadaP
mdnopoli, b6ban Padjak jang adil
dan pengurangan Perbedaan 9alam
penghasilan, uPah jang me-ndjPin
kehidupan lang lajak dan hakz se-

rikatburuh bagi kaum buruh, P€-
ngurangan setj'ara drastis dalam ke-
kuasaan birokrasi ser'ta polisi dan
peluasan hak2 sivil, penrberantasan
korupsi, tindakan2 jang gigih 

- 
me-

lawan pengangguran clan demokrasi
jang lobih penuh dalam segala_ la--pangan, pentiiptaan sjaratz -Fugi
"persatuan Rakjat dan kemadjuan
nasional iang' menjeluruh.

Adalah penting bahwa semua
partai fiolitik iung besarz dalam
negeri India melakukan kamPanie
pemilihan atas nama Sosialisme.
Satu2nja keketjualian jalah partai2
dari reaksi komunal jang tidak da-
pat memperoleh dukungan ketjuali
d,ibeberapa daerah. KePoPuleran

iang bukanmain jang telah diPer-
bbn iae' Sosialisme dengan menio-
Iokmata telah diperlihatkan dalam
pemffian.

Pemilihan telalx membenarkan
garis Partai Komunis India dan
me{nbuktikan kebenaran semboj an2-

.:rja. Pemilihan itu telah menun-
'djukkan sangat bertambah kuatnjq
kekuatanz, perdamaian, demokrasi

dan Sosialisme dalam kehiduPan
politik kita.

Bersamaan itu, akan salahlah
djika tidak melihat kelemahan' i?og
sirius iung telah terbongkar, {uo
kemunduran2 jung telah diderita"
Partai2 feodal dan realcsi komunal,
rneskipun tak daPat mentiatat ke-
madjuan dikebanjakan daerah, na-
mun masih tetaP ku4t dibeberaPa
Negara"bagian dan ff- Orissa telah
memperoleh landasan. Di Negara-
bagian Madras dan di-daerah2 Te-
lengana di Andhra, Partai Komunis
hanja mendapat 4 dari 22 kursi
masing2 dibanding dengan 13

dan 32 kursi dalam Pemilihan jang
lalu. Dibanj'ak daerah Pedusunan
di Bengal, kita tidak daPat mem-
peroleh kursi. Banjak anggotaz
jang duduk dalam madjelis2 kala.!
dibeberapa Negara-bagian. Sebatiz
kekalahan2 ini akan ditindjau oleh
Central Comite dalam sidangnja
jang akan datang. Akan tetaP'i ke-
kalahan2 serta 

-kemunduranz ini ti-
dak merobah gambaran umurn jang
merupakan gan&aran umum dari-
pada bertambah besarnja kekuatan
Partai Komunis dan kekuatan2 Kiri
pada umumnja.

Perkembangans Di Kerala

Perkem'bangan2 di Kerala * telah
menarik perhatian Rakjat seluruh
nggeri India dan djuga diluarnegeri.
Tetapi Kerala bukanlah suatu ge-
djala jang berdiri sendiri. Di Ke-
rilalah bahwa pasang naik dari ge-
rakan demokratis mentj'apai tingkat-
nia jang se-tinggiznja. Muntjulnja

Kerala adalah sebuah Negara-bagian jang banr dibentuk dibarat-daja India.
Luas daerahnja 15.000 mil persegi 

- 
kira' duakali seluas New Jersey -

Oun-penarduknja berdjumlah 14.000.000 - kira' sama dengan penduduk

New'York. Mempunjai taraf batja-tulis jang tertinggi di India dan sistim
pengadjaran-pertanian jang paling madju.

*
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Kabinet jang.dipimpin Kornunis di
Kerala haruslah ditindjau dalam
rangkaian langkahz besar jang di-
ambil oleh kekuatan2 demofratis
dan sosialis dalam negeri India dan
12 dluta suara jang diperoleh par-.
tai Komunis.

- 
Bersarnaan itu, Kerala merypu-

njai artinja send,iri. Arti itu terletak
dalam kenjataan bahwa untuk
pertama kali di India dan
barangkali dinegeri kapitalis mana-

suatu Pemerintah jang dipimpin' $omu_nis melalui proses pemilihan
jang dilangsungkan dibawah ke-
kuasaan burdjuis. Adalah suatu
ilusi berpikiran bahwa d,i Kerala"
telah terdjadi suatu revolusi
sosialis. Dan tak ada Komunis India
jang beri,lusi sedemikian - itu. Ke-
kuasaan2 Pemerintah itu terbatas.
fa harus bekerdja didalamrrangka
Kons,titusi India jang menjatafan
sggala .*rlik perseorangan iiu sutji
tian tak dapat diganggu-gugat, di-
samping rirem,berikan kekuasaan2

.lgrg luas kepada presiden Republft.
'Tambahan, Kabinet itu harui men-
djalankan pekerdjaannja rnelalui
aparat kehakiman dan adfninistratif r,
jang ada dan birokratis jang pedja-
bat2 tingginja telah dididik *emun-
_dang diri mereka sebagai suatu
kasta jang berhak-istimewa. Harus_
lah pula diingat bahwa Kerala ada-
Iah,sebuah Negara-bagian jang ke-',

fiil, dengan kepadatan penO"udut
jurg .tinggi, .kesukaran tanah jang
berat, sedikit sekali industri dai
banjak penduduk jang menganggur.

Sekalipun partai Komuiir,"L.r_ .

sama2-.delgan orang2 tak beipartai
jung. didukungnja, riemperolefr ma_

joritet dalam Madjelis, ia mengulur-
kan adjakan kepada Partai Sosialis
Praja supaja ber-sama2 membentuk
Pemerintah. Adjakan irri telah di-
tolak oleh PSP. PSP tidak ragu2
dalam bergandengan tangan dengan
Liga Muslirnin di Kerala dalam pe-
milihan dan djuga dalam mentjoba
mernbentuk'suatu Kabinet Koalisi:
di Orissa jang dipirnpin oleh Maha-
raia Patna, pemimpin Ganatantra
Parishad, tetapi ia tidak mau ber-
urusan apapun dengan Partai. Ko-
munls.

Masaalahz kompleks jang diha-
dapi Pemerintah Komunis Negara-
bagian Kerala jang dipimpin -oleh

Kawan E.M.S. Namboodiripad, se-
orang anggota Politbiro Paitai Ko-
munis India dan tjara jang diusul-
kan untuk .memetjahkan masaalahz
ini tidaklah dapat dibitjarakan da-
lam artikel ini. Ini akan memerlu-
kan pembitjaraan jang tjukup pada
kesempatan jang akan datang.-

- Akan tetapi harus pula diperhati-
kan bahwa kesulitan2 sudah sedang
ditjiptakan bagi Kabiner itu. Menu-
rut Konstitusi, Presiden Republik
India berkuasa mengangkat seorang
Anglo-India I untuH Madjelis Ne-
gara-bagian. Selama ini teiah men-
djadi kebiasaan bahwa pengaog-
katan ini dilakukan dengan berun-
girg dengan Partai majiritet. Ke-
biasaan ini ditinggalkan dan peng-
angkatan itu dilakukan tanpi se-
suatu pembitjaraan dengan Kibinet.

lnjataan umum dan surat airi Uma
ior-ang anggota Madjelis dari orang2
tak berpartai bahwa mereka akan
menjokong Pemerintah jang dipim-
pin Komunis, Gubernur mend-esat

* Peranakan India-Inggris.
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diadakannja pertemuan dengan me-
reka setjara perseorangan guna' 
,,mejakinkan sendiii" bahwa per-
njataan mereka itu adalah betulz.
Ini adalah bertentangan dengan me-
njolok sekali dengan apa jang dila-

' kgkan di Orissa hanja beberapa
hari sadja kemudian dimana Partai
Kongres dengan kekuatan 56 dalam

. madjelis rendah dari 740 diminta' ' membentuk suatu Pemerintah atas
dasar djaminan setjara lesan dari
pemimpin Partai Kongres bahwa
dia memperoleh majoritet. Achir-
nja, pada saat mendjelang Kabinet
hendak memangku djabatan di Ke-
rala, Gubernur mengeluarkan se-
buah pengumuman jang menaikkan
skala-gadji pedjabat2 benuman, jaitu
pedjabat2 tinggi 

- 
dengan begitu

rnenghadapkan Kabinet baru pada
suatu fait accompl:i (kenjataan jang

, tak dapat dirobah tagi).

, Kerdjasama antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Kerala sa-
ngatlah perlu untuk menjelesaikan
tugase jang mahabesar jang diha-
dapi Rakjat Kerala, dan Kabinet
Kerala akan berusaha se-kuat2nja
untuk mentjapai kerdjasama ini.

Diharapkan dengan sungguh2 hen-
daknja kerdjasama ini akan terwu-

"djud.
Rakjat pekerdja diseluruh negeri

India dan elemen2 demokratis da-
lam semua partai, ternr-asuk Partai
Kongres, telah menjambut pemben-
tukan Pemerintah baru di Kerala.
Mereka mengharapkan supaja tin-
dakan2 jang diambil Pemerintah ti-
dak akan hanja menguntungkan
Rakjat Kerala sadja tapi djuga akan
mempunjai pengaruh atas Pemerin-
tahz Negara-bagian lainnja.

Partai kita menghadaPi tugasz.
jang kompleks dan sukar dalam si-
tuasi baru jang tengah membentang.
Kedudukan jang telah diperolehnta'
dalam kehidupan politik negeri In-
dia meletakkan beban2 berat diatas
bahunja. Kita harus senantiasa ber-
usaha memperbaiki diri kita sen*
diri, mempefbaiki pekerdjaan kita
dan mempertinggi kesedaran Marx-
is-Leninis kita, sehingga dapatlah
kita memenuhi tanggungdjawab2 ki-
ta terhadap Rakjat kita jang besar
serta dapat mengernbangkan lebih
landjut gerakan Rakjat untuk Per-
damaian, demokrasi dan Sosialisme.
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SAMBUTAN
KEPADA KOI{GRES NASIONAL KE-XU P.K.A.S

( OIeh Kawan William Z. Foster )

Kawane: Krisis iang menimPa
Partai kita adalah organisatorts dan
ideologis. Diantara sumber-sumber
pokoknja jalah: pengaruhl koruptif
dari imperialisme terhadap klas bu'
ruh dqn Partai selama tahun? ,,ke-
.makmuran kapitali,s" ; serangan iang
terus-menerus dari Pemertntah ke-
,pada Partai, banjaknja kesalahanv
sektaris kiri jang serius jang kita
buat selama tahung perang dingin;
akib,ate jang negatif dari pembong,
karan Stalin; Kesalahanz kanan jang
serius selama bulane iang achir *
,dan semua faktorz ini berdjalaru
dalam situasi nasional' dan d.unia
jang sedang tjepat berubah.

Pendapat2 saja bukanlah laporan
oposisi terhadap pidato kuntji dari
kawan Dennis; mereka djuga tidak
merupakan suatu program tersen-
diri, ataupun dikernukakan derniki-
an. Tetapi, mereka rneliputi lang-
kahs fundamentil jang perlu bagi
Pafiai, dan mereka sernua merupa-
kan pokok perselisihan jang serius
dalam pimpinan tertinggi Fartai,
dalam hal mana Kongres berhak
m'endapatkan gambaran jang djelas.

Pendapat saia tidak ditudjukan
untuk melawan resolusi pokok "se-

demikian sadja, tetapi untuk mong-
amandirnja, memperkuatnja dan
menerimanja, sebagaimana jang di-
lakukan diberbagai Kongres2 nega-
ra bagian. Batas politik dalam Par-
tai bukaniah antara penjokong dan
penentang daripada resolusi pokok,
tetapi antara mereka jang hendak
rnempertahankan Partai Komunis
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dan mereka jung melepaskannja
untuk asosiasi aksi politik. Seka-
rang tentang pendapatz dan usulz
saja jang spesifik: ,

1. Pensahan kembali tentang
adanja terus-menerus Partai Komu-
nis: Dengan menghitangkan masa-
lah inti daripada perselisihan dalam
Partai 

- 
asosiasi aksi politik 

-tindakan ini adalah satu2nja soal
pokok jang harus dilakukan oleh
Kongres.

Berbulan-bulan telah dilangsung-
kan agitasi jang giat didalam
Partai oleh ketjenderungan kanan
sampai pada hal bahwa kita harus
mengubah Par,tai Komunis mendja-
di asosiasi aksi politik 

- 
sebagai-

mana jang diusulkan dengan kong-
krit oleh Kawan Gates dalam ,,Po-
litical Affairs" nomor Noyember
1956. Tetapi langkah sematjam itu
akan menandakan berachirnja Far-
tai sebagai organisasi jang berdjuang
dan akan merendahkannja mendja-
di badan propaganda sosialis. Ia
djuga akan banjak melikwidasi ke-
kuatan kita, karena ia tidak bisa
mernpunjai watak massa. Ia demi-
kian diuga akan memburukkan
posisi kita dikalangan massa luas
karena akan sangat mudah kena
tuduhan sebagai badan jang ,,meng-
gerowoti dari dalam" jang berba-
haja. Dan ia akan memprovokasi
serangan2 pemerintah jang baru
terhadap kita nampaknja sebagai
manuvre legal terhadap pihak kita.

Semuanja itu hanjalah suatu
penghidupan kembali dari Asosiasi



Politik Komunis Browder jang di-
tolak dari tahun L944 L945-
Pembentukannja akan meruPakan
langkah mundur jang berbahaja
bagi kita dihadapan imPerialisme
Amerika jang militan, dan'ia akan
diartikan sedemikian oleh teman2
dan lawan2 kita.

Pengandjurz asosiasi, jang-meru-
pakan- djantung Pro-gram. kanan,

inenekannja kePada Fartai dengan

kekuatan iang sedemikian sehingga

hidupnja 
'Paitai sendiri mendjadi

terantjam dengan perpetiahan fak-
sionil. TetaPi, anggota2 biasa, se-

- gera setelah mereka menangka-P
' irtt dsosiasi aksi politik, biarlah

diketahui dalam kongres dan dalam
pexs, bahwa mereka tidak meng.
irendaki organisasi likwidatoris ini
tetapi berketetapan untuk memper-
tahankan Partai Komunis. Dj'awab-
an.anggota ini menjebabkan penio-
kong2 asosiasi membuat tindakan2
jang se-konjong2 untuk menjela-
matkan rentjana mereka dengan
melalui kongres nasional. Jaitu,
Kongres supaja tidak memberi
suara kepada asosiasi, melainkan
.harus menjerah,kan masalahnja ke-
pada diskusi Fdrtai jang Permanen,
dengan tak tentu me-nunda2 Penje-
lesaiannja.

itu adalah usul iang berbahaia;
djika berhasil, ia akan menghukum
P-artai melakukan perdjuangan fak-
sbnil iang terus-menerus tentang
masalah itu, dengan demikian mem-
bahajakan kehiduPan Partai. Ia
djuga akan merupakan Pelanggarah
jang hebat terhadap dernokrasi Par-
tai, dengan menghalangi utusanz
memberikan suaranja atas soal jang
vital jang mereka diskusikan ber-

. bulanz. Tjelakania Comite Nasional
(Central Comite), dalam ,,Nama

dan Bentuk"-nj,a Amandemen III'
,neo;otong otoi-ini. Tetapi anggotaz

biasi memPunlai PendaPat ^iang
Uerlainan lagi. Dalam kongres] ne-

gara-bagian mereka bagian terbesar

ielah riemberikan suara mereka

kepada Partai dan menentang aso-

siasi.
Dalam hal ini, kongres Negara-

bagian New York berbitjara sangat

diellas dan tandas. Kawan Ben

Davis rnengadjukan suatu resolusi

untuk disahkan Partai, suatu
penolakan terhadaP asosiasi, dan

and.juran adanja diskusi juog lebih
iandjut tentang masalah itu kepada

Comite Nasional. Usul ini diterima
dengan baik oleh utusan2, dan Ka-
*uri George Charne dari Comite

Negara-bagian bersama dengan Ka-
*ui Davii mengadiukan kembali
resolusi ber-samaz sebagai usul ke-
satuan. Dengan antusiasme Kongres

hampir bulat menerimania. -Aksi
NewYork ini menundjukkan djalan
pokok kePersatuan Partai. Djika
ikri iung serupa diambil oleh Kong-
res ini ia akan menghilangkan ba-
haja perpetjahan dengan menjing-
kirkan masalah asosiasi jang men-
djadi pokok pertengkaran dari per-
djuangan faksi.

Tetapi dalam rnenjelesaikan aso-

siasi aksi politik djanganlah kita
djatuh mendjadi korban arus dari
Kanan untuk aPa jang disebut Par-
tsi massa Sosialisme jang baru. Bagi
badan jang sedemikian tidaklah ada

perspettif- dalam situasi politik,
rnaopon sekarang, atauPun dihari
depan jang daPat dilihat sebelum-
n'ja. fa harus dianggap sebagai per-
spektif haridePan. Tindakan jang

tak-tepat saatnja oleh kita dalam
djurusan ini akan hamPir sama sa-

dja berbahajanja dengan mengubah
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Partai mendjadi asosiasi 'atsi poti
t*. Kongres ini biarlah diketahui
bahwa ia berketetapan-hati urutuk
rfiembangun Portai Komunis
dan bukan sesuatu penggantinia
iang tak ada gunanja dan oportu-
rutstik.
"2. Pengesahan kembali basis

teori Marxisme-Lenintsme daripada
Partai: Mengambil tindakan ini de-

1tg-a|_ 
tegas fundamentil penting bagi

kehidupan dan pertumbuhan Partii
Komunis. Selama tahun jang lalu
a$1 k_ampanie jang tak-ada-hentinja
oleh kaum Kanan dalam pers par-

lqi dl, ditempat lain rnenentang
Marxisme-Leninisme. Ini .berlang-
*ylg terus praktis tanpa dirintangi
oleh Dewan Nasional. Mereka men-
tjoba memisahkan Marxisme dari
Leninisme. Pendapat pokok dalam
kampanje ini jalah 6ahwa kalau
Marxisme itu berlaku setjara uni_
versil, Leninisme pada pokoknja
adalah hasil Revoluii Rusia, hunju
berlaku setjara terbatas. Terutama
dikatakan sektaris kiri kalau me-
ngenai Amerika Serikat. iri ,O-Lr,
revisionisme kanan, jang menudju
kediurusan umum Sosi-al pemo-
krasi. Djika ia berlangsu"g- diku_
Iangan kita ia akan *riroio"g
djantung Komunism. a*"ri[". -

- Tjelakanja, banjak dari saris2jang tidak benar ini telah diindjtksi-
kan kedalarn naskah resolusi, irrt"f.
Kongres, terrnasuk,resolusi potlt,
konstitusi dan lain2. Djadi,'irtiiun
,,Marxisme-I-eninis**,, ditSorJ Auri
prearnbul Fartai; kcnsepsi- peranan
pelopor parrai telah ?,idri;;h,
dan sentralisme demokratis 

-Oitolat

dalam. prinsip. Tetapi lebih 
-Urr*f.

ragr, ct'alanr resolusi pokok peneri-
maan Partai terhadap Marxisme-
Leninisme relah elibuat b;;rdr.
280

Dokumen ini menerima Marx-
isme-Leninisme hanja sampai ba-
tas jang ,,diinterpretasikan" oleh
PKAS. Konsepsi sematjam itu se-
kaligus akan menanggalkan watak
ilmiah dan watak internasionalnja
Marxisme-Leninisme dan meren-
dahkannja mendjadi soal interpre-
tasi2 nasional jang tak terhitung
banjaknja. Ini adalah suatu pendi-
rian jang tak mungkin bagi Partai
Komunis. . Dalam usaha untuk
mengubah konsepsi inilah bahwa
saja memberikan suara menentang
resolusi.

Dalam surat sambutannja jang
ditandatangani oleh Sekretaris 

-l 
acl

ques Duclos, Central Committee
Partai Komunis Perantjis tepat da-
lam memperingatkan kita tentang
adanja ketjenderunganp revisionii
dalam Partai kita.

- Banjak dari Partai kita mengata-
kan ini di.bulanz jang achir. -Dan

kebenarannja dinjatakan oleh m-
njaknja amandemen2 pokok jang di-
buat dalam resolusi pokok kita oleh
_berbagai kongres negara-bagtan"
Kongres ini harus menjambut idvis
jang bidjaksana dan bersahabat dari
kawan? kita Perantjis, djuga kawan2
lain. Sudahbarangtentu, kongres
akag merentjanakan politik2nja tan
penilaian2nja berdasarkan keidaanz.
Amerika dan internasional.

- Teranglah, kita harus menjokong
Marxisme-Leninisme bukan jebagai-
dogma tetapi sebagai tuntunan un-
tuk beraksi. Kita harus dengan le-
mas mengembangkan dan mengena-
kannja pad? keadaan2 Amerikijang
spesifik, dengan selalu waspadi
melawan setiap bentuk doktrinisasil
Dalam pada itu pula, kita harus
mengakui kebenaran umum badan
mahabesar Marxisme-Leninisme se-



bagai ilmu pengetahuan proletariat
sedunia.

Kenjataanz elementer ini kenlbali
dibikin djelas kepada kita dalam
dokumen jang bagus dari Partai Ko-
munis Tiongkok achir2 ini. Kongres
nasional kita dengan djelas harus
mensahkan lagi Penerimaan Partai
terhadap Marxisme-Leninisme, dan
djuga mengambil langkah-langkah
jang perlu untuk membersihkan
dokumen2 Kongres dari berba-
gai konsepsi2 jang diindjeksikan
kepada mereka. Bersamaan dengan
pensahan kernbali Partai Komunis
sendiri, pembaktian kembali kepada
Marxisme-Leninisme adalah urusan
jang paling vital dimuka Kongres.

Selama diskusi Partai jang lama
anggota2 biasa Partai djuga mem-
perdengarkan suara rnereka tentang
soal ini. Mereka menjatakan dengan
tanpa menimbulkan kesalahpaham-
an setudju dengan Partai Marxis-
Leninis. Begitu djelasnja suara mer
reka sehingga beberapa pemimpin
Partai jang hanja beberapa bulan
jang lalu berbitjara menentang
Marxisme-Leninisme, sekarang me-
r{atakan dirinja sendiri dan Partai
sebagai Marxis-Leninis. Kongres
nasional harus menjatakan kesetia-
annja kepada prinsips fundamentil
Marxisme-Leninisme. Tanpa state-
men jang tidak menimbulkan kesa-
lahpahaman sedemikian itu, Partai
kita akan dalam keadaan bahaja
bangkrut dalam politik.

3. Perubahan! dalam susunan,
politik dan metodee Partai: Untuk
memenuhi urgensi politik tentang
situasi nasional d'an' internasional
jang tjepat ber-ubah2, untuk meng-
angkat Partai dari kedudukan kritis,
untuk rnenggunakan peladjaran
jang mendalam dari kultus individu

Stalin, dan pada umumnja untuk
membentuk kembali kekuatar tnits-
sa dan prestisenja, PKAS harus
memperbaiki diri dibanjak diurusan:
dalam organisasinja, dalam itleolo-
ginja, dalam politiknja, dan dalam
metode kerdj,anja. Seluruh Partai
sedar akan perlunia ada perubahan
dan kemadjuan.

Tetapi dibawah kePala umum

,,perubahan", aliran kanan meng-
andjurkan usul-usul jang djika di-
terima, akan berbahaja bagi Partai.
Diantaranja jalah: membubar-
kan Partai untuk asosiasi aksi Po-
litik, mempertimbangkan suatu

,,Partai massa sosialisme jang baru"
sobagai kemungkinan jang terdekat,
mengutuk Marxisme - Leninisme,
mengembangkan haluan internasio-
nal jang pro Tito, dan menghantjur-
kan sedjarah progresif dan heroik
dari Partai Komunis dengan kritik
jang membabibuta, memutarbalik
dan merusak sebagaimana ditjon-
tohkan dalam laporan Schrank
New York, dalam Amandemen
,,Peranan P'elopor", dalam bahan
serikatburuh jang diumumkan, dan
diborbagai dokumen lain.

Prtai kita tidak memerlukan
djuga tidak menghendaki projekz
,,perubahan" jang merusak sebagai-
mana jang diusulkan oleh aliran
kanan. Tetapi, ia menghendaki, ba-
njak perubahan konstruktif jang
diusulkan dalam diskusi Partai,
banjak diantaranja sudah dimasuk-
,kan dalam dokumen2 kongres.

Ini meliputi: Marxisme-Lenis-
isme, bebas dari segala ben-
tuk dogmatisme dan doktrinerisme
dan dengan erat dikembangkan dan
digunakan untuk situasi Amerika,
ldbih banjak demokrasi Partai dan
kurang birokrasi, dan suatu disiplin
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Partai berdasarkan persetudjuan
demokratis dan bukan ,,perintah",
pengambilanbagian jang lebih besar
dari anggota dalam membuat poli
tik; selfkritik jurrg lebih sungguhz
dari pimpinan Partai; peremadjaan
dan pengorganisasian kembali ba-
danz pimpinan tingkat lokal, distrik
dan nasional; praktek2 front persa-
tuan jang lebih luas dan konsepsi2
sektaris jang lebih sedikit daripada
peranan pelopor Partai; Iebilr ba-
njak hubungan2 kerdjasama dengan
golonganz kiri lain di Amerika;
kritik setjara kawan terhadap par-
tai2 Komunis sekawan dan negeriz
sosialisme; pendidikan inisiatif po-
Iitik jang lebih banjak oteh partai,
dan lain2. Dalam semangat ini
Kongres harus menjelesaikan masa-
Iah umum perubahan dan kemadju-
an Fartai

4. Selesaikan krisis Pimpinan
Partai: Terutama selama tahun jang
Ialu, Partai mengalami krisis pim-
pinan jang hebat, jang pada umum-
nja merupakan salah satu sebab
iang besar dari krisisnja. fa rnem-
bikin Partai djauh lebih tidak ber-
arah daripada serangan peme-
rintah terhadap kita. Krisis pim-
pinan ini ditandai oleh banjaknja
pemimpin sendiri j*ng menudju
djauh kekanan, atau oleh sikap da-
Tai mereka jung tegas terhadap
kaum kanan. Karena itu, Comitez
Partai atasan tidak berhasil mem-
berikan pimpinan jang kuat kepada
Partai selama bulans jang kritis ini.
Kegagalan ini banjak berhubungan
dengan prestise jang rendah sJka-
rang dari ,pemimpin2 dalam partai.
Dinegara-bagian New York krisis
pimpinan istimewa tadjamnja. Tu-
gas jang pokok dari kongres jalah
memperkuat pimpinan partai, ter-

utama dalam Comite Nasional dan
Dewan Nasional.

Untuk tudjuan itu haruslah di-
rnasukkan tdUitr' banj,ak anggota
buruh, dan kekuatan pimpinan jang
segar, terutama massa kaum buruh

- 
k6urn proletar, orang2 Negro,

pemuda dan wanita. Kita harus
slngguh2 mendjadi Partai klas bu-
ruh. Pimpinan harus diminta untuk
mempraktekkan lebih banjak self-
kritik dan beroperasi dalam rangka
sentralisme-demokratis erat berkun-
tjikan keadaan2 dan tradisi2 Ame-
rika.

Partai terutama memerlukan pe-

ryipnfn'z jang teguh 
- 

jang per-
tj,aja kepada Partai dan mau Ler-
djuang untuk programnja. Kita
harus mempunjai pemimpinz de-
ngan p_restise, tetapi kita djangan
rnerusak mereka dengan sandjung-
&fl, dan terutama kita djangan
membiarkan mereka mengembang-
kan kebiasaan jang birokritis. Sam-
bil mengurangi djumlah full-timer
jang berkelebihan, kita djuga harus
mqmpertahankan inti,,orangz revo-
lusioner profesion al,, jang,liuat.

Salahsatu kuntji kesukaran2 par-
tai sekarang dan terutama krisis
pimpinannja jalah kenjataan bahwa
selama bulan2 jang sukar achir2 ini
Partai telah dipimpin, teristimewa
dalam Dewan Nasiohal, oleh suatu
kombinasi pekerdja dari kaum
kanan dan beberapa kawan jang
meskipun mereka sendiri tidak ka-
nan, tetapi mendjalankan somatjam
perantaraan politik bagi kaum
kanan.

Kaum Kanan mempunjai kekuat-
an pokoknja di Comite Negara ba-
gian New York dan di Staf ,,Daily
Worker". Ia djuga dapat banjak
bantuan dari apa jang diatas disebut

,t ..
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damaiisme. Itu1ah sebab Pokok,
mengapa .di Dewan, kaum kanan,
meskipun meruPakan minoritet da-
lam Partai, mamPu menulis begitu
banjak tentang garisnja dalam Po-
litik dan dokumen2 Kongres Partai.

Melenjapkan praktek2 Perdamai-
an sematjam itu adalah salahsatu
perubahan penting jang diperlukan
oleh Partai.

5. Perdiuangan ideotogi didua
front: Sebab pokok dariPada keru-
wetan dalam Fartai kita selama ta-
hun jang lalu jalah dilepaskannja
politik Leninis daripada perdjuang-
an didua front oleh Pimpinan Partai.
Waktu Comite Nasional rnulai de-
ngan serangannja melawan sektaris-
me-kiri pada rapatnja bulan April,
perlu djuga untuk mengeluarkan
peringatan terhadap bahaja kanan
jang sedang muntjul. Ini adalah soal
ABC daripada keperluan praktis
untuk menahan banduL lontjeng
bergojang kekanan, karena ket]en-
derungan keliru ini djuga mempu-
njai akarnja didalam Partai. Tetapi
ini tidak dikerdjakan, dan mereka
jang mengusulkan supaja perhatian
diberikan kepada kaum Kanan jang
tumbuh dengan tjepat telah riituduh
mentjoba rnenutupi kesalahan2 sek-
tarisme-kiri.

Baru pada bulan September
dikeluarkan suatu peringatan terha-
dap bahaja kanan, dan itu sangat
tak bergigi hingga kawan2 dipihak
kanan sekalipun memberikan suara
setudju. Baru sekarang ini pimpinan
nasional membuat kritik jang serius
terhadap ketjenderungan kanan
didalam partai. Akibat umum jalah
bahwa kaum kanan telah tumbuh
seperti pohon salam.

Kongres nasional harus mengu-
'bah situasi jang tidak mungkin "itu

dengan menempatkan Perdjuangan
ideologi Partai dibasis dua front,
dengai titik berat jang ditudjukan
terhidap sektarisme-kiri- Inilah ke-
lemahan tradisionil daripada Partai,
terutama jang mengenai doktriner-
isme dan tnetode2 kerdj:a jhng keliru
sebagaimana jang istimewa dinjata*
kan selama tahun2 Perang dingin

iang sukar daripada Perdjuangan
melawan fasisme dan bahaja Pe-
rang.

Saja sendiri ambilbagian dalam
kesalahan2 tipe sektaris jang karak-
teristik dari masa itu. Tetapi, adalah
suatu penafsiran salah dariPada
pendirian saja, menjatakan bahwa
saja sekarang meremehkannja.
Djika saja nampaknja tidak me-
njoalkannja banjak-banjak seperti
kawan2 lain, jalah karena perhatian
saj,a jang ,banjak ditudjukan terha-
dap membela teori dasar Marxisme-
Leninisme kita dan djuga hidupnja
Partai kita sendiri dari serangans
besar2an jang sedang dilakukan
oleh kaum Kanan terhadap mereka.

Bahaja dari kanan sangat sedikit
didiskusikan selama bulan2 jang
achir ini, meskipun sekarang ia
mengantjam kehidupan Partai. Ia
mempunjai akarnja jang pokok da-
lam ,,ilusi2 kemakmuran" jung
ditimbulkan dikalangan kaum bu-
ruh dan didalam Partai kita, dan
oleh masa konjungtur-tinggi selama
banjak tahun. Djadi, ketj,enderung*
an Kanan ini adalah suatu kemero-
sotan politik jang langsung dari
oportunisme Lovestong pada kon-
jungtur-tinggi tahun 192}-an dan
revisionisme Browder pada kon*
jungtur-tinggi tahun 1940-an.

Ketjenderungan Kanan menjata-
kan diri dengan mendjadi lunaknja
teori dan politik perdjuangan Par-
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untuk mem-besarskan kekuatan im-
perialisme Amerika. Ia menutuPi
ikibat' krisis umum kaPitalisme
dunia, sedjauh mengenai Amerika
Serikat. Bagi kaum kanan, diuga'
kemungkinan krisis ekonomi Ame-
rika jang serius praklis diketjuali-
kan. Konklusi jang tak bisa dihin-
darkan dari idez itu jalah suatu
perspektif dari perdjuangan klas
jang sedikit sebagaimana jang di-
gambarkan dalam artikel kawa4
Gates dalam ,,Politicdl AffairS"
bulan November t956, dan dari ke-
tjenderungan jang tadjam untuk me-
ngetjilkan peranan pelopor Partai
Komunis. Ketjenderungan itu di-
masukkan dalam bahan untuk reso-
lusi serikatburuh jang diterbitkan,
dimana kolaborasi klas, politik
pimpinan atas daripada AFL-CIO,
ditutup-tutupi sebagai sesuatu jang
tidak mempunjai arti istimewa, jang
semestinja ditjirikan sebagai bahaja
jang fatal.

Berlawanan dengan idez revi-
sionis sematjam itu, Partai kita ha-
rus menjandarkan diri tegasz atas
pandangan perdjuangan klas jang
makin tadjam. fa harus menginsafi
bahwa kapitalisme dunia merosot
kedalam krisis umum dihadapan
dunia Sosialis jang sedang bangkit,
dan bahwa Amerika Serikat, mes-
kipun masih sangat kuat, bukan
perketjualian pokok terhadap krisis
umum kapitalis. Kegiatan industri
jang tinggi sekarang ini di Amerika
Serikat pada hakekatnja bersifat
sernentara.

Kaum buruh, orang2 Negro, dan
lapisai demokratis lainnja, meng-
hadapi perspektif perdjuangan klas
jang bertambah, dimana mereka di-
paksa untuk membela taraf-taraf
hidup mereka, organisasi mereka

t

tai dan'ia rnenudju kedjurusan ko-
laborasi klas. Ia memburukkan se-

mua masalah2 jang harus diPerdju-
angkan Partai selama masa iang
lalu. Pandangan pokoknja jalah
pro-perdjuangan klas iang mini-

. rnum; ia mentjoba untuk mengebiri
Marxisme-Leninisme; ia menutupi
masalah Negro, dan ia membuat
djalan parlementer ke Sosialisme
nampaknja sebagai kemadjuan evo-
lusi jang lunak, bukan perdjuangan
klas jang tadjam sebagaimana se-
harusnja.

'Bahaja ketjenderungan kanan di-
njatakan sepenuhnja oleh perdju-
angan faksi jang pahit jang dilaku-
kannja selama bulan2 jaog achir
guna usulnja untuk mengubah
Partai Komunis mendjadi asosiasi
aksi politik.

6. Untuk program kerdja per-
djuangan klas: Adalah hal j4ne
fondamentil apabila Kongres ini
harus menghasilkan program tugas2
langsung jang efektif dan harus
rnengorganisasi Partai untuk melak-
sanakan hal itu. Ia djuga harus me-
letakkan dasar untuk program Par-
tai jang umum, meliputi masalahz
sepertinja anaHsa terhadap pan-
dangan industri, suatu pernjataan
kembali daripada masalah Negro,

' suatu perspektif untuk Partai Bu-
ruh-Tani, suatu pembahasan kem-
bali dari masalah serikatburuh jang
pokok, suatu statemen jang djelas
tentang djalan Amerika ke So-
sialisme dan banjak masalah2 jang
lain semua ini, sudahbarang-
tentu, dibuhungkan dengan per-
djuangan Partai untuk koalisi anfi-
monopoli.

Ketjenderungan Kanan dalam
Partai, seperti dari Lovestone dan
Browder sebelumnja, tjenderung

284

:;.j



dan kemerdekaan sivil mereka'

Diatas perspektif sematjam ltglah
kita harus mendasarkan tugas2 kita
duo ptogram umum kita, dan tidak
diatai k-emadjuan evolusioner jang

tenang.
Hania dengan PersPektif- Perdju-

ansan 
-demikian itu daPatlah kita

bailgunkan, dilaPangan -.dalam
negeri, koalisi anti-monopoli, atau

suito faktor dalam perdjuangan, se-

tjara internasional, untuk koeksis-

tensi setjara damai dari semua na-
#;. nii,gu hanja demikian.-d.uPut-
lah kita-setjara realistik memikirkan
dialan Amerika ke Sosialisme.

, 7. Perkuat lruternasionalisme
Partai: PKAS harus, sudahbarang-
tentu, mendasarkan politiknja atas

keadaanz Amerika jang spesifik dan

kepentingan2 klas dan nasional dari
His buruh, orang2 Negro, dan Ia-
pisan2 demokratis lainnia ialg pe-
iupakan bagian terbesar Rakjat
Amerika. Tetapi, ini se-kali2 tidak
berlarranan dengan keperluan Par-
tai untuk melakukan Perdjuangan
internasional jang tegas untuk ke-
pentingan' iung berkuasa -sePefii
koeksistensi setjara damai dari se-

mua nasion, Sosialisme dunia dan-
soa12 lain. Kepentingan2 nasional
dan internasinoal jang sedjati dari-
pada Rakjat adalah harmonis, tidak
bertentangan. Partai kita - Partai
Amerika-- Merdeka dan Leninis

- fuavss bebas bekerdiasama de'
ngan sernua Partaiz Komunis lain-
nia.

Fase jang menondjol dari krisis
Partai kita sekarang jalah setjara
serius mendjadi lemahnja interna-
sionalisme proletarnja. Ini sebagian
merupakan ,,pembetulan iang ber-
trebih2an" ddripada kesalahanz jang
dibuat dilapangan ini selama ke-

kuasaan Sfalin, tetapi kebanjakan
karena tekanan dari Pengaruhz im-
perialis iang sangat tadjam atas

Partai. Kelemahan ini menjatakan
diri, diantara ketjenderungat' jung
larn, dengan meiemehkan bahaja
perang dan Peranan agresif imPe-

iialisme Amerika, dengan sesung-

guhnja mengabaikan krisis umurn
[apitalisme dunia, deng.al suatu

oeirerimaan tertentu teori burdjuis
ttntuttg perketjualianisme Amerika,
dengai menembak Sovjet Uni."de-
ngui bersembunji, dengan 1.fuP
niemupuk orientasi jang pro-Tito,
dengan penghinaan terhadaP Pen-
dapat2 kawan2 luarnegeri tentang
potitit< Partai kita, dan sebagainja.
ide'iang tidak tepat itu, jang dinja-
takan dengan bebas, telah membuat
banjak kerugian bagi Pers kita dan
djuga Partai, dengan mengisolasi
kita dari kaum buruh Amerika dan
dari kekuatan Komunis sedunia.

Kesalahan kita jang paling buruk
dalam hal jang umum ini berhu-
bungan dengan Polandia dan Ho-
ngaria. Disini kita tjenderung untuk
meletakkan masalah kebebasan
politik nasional diatas masalah2
jang lebih tinggi seperti perdamaian'
dunia dan Sosialisme. Sedangkan
kritik kaum Komunis Hongaria dan
Sovjet terhadap kesalahan jang lalu
tidak bisa disangsikan adalah se-
suai, pers kita sangat mem-besarz-
kan soalnja.

Comite Nasional djuga salah me-
ngertikan bahaja perang jang hebat
dan terhadap sosialisme jang dipro-
vokasi oleh imperialisme Amerika
dalam situasi jang kritik ini. Garis
jang salah ini istimewa dinjatakan
oleh Resolusi Comite Nasional
tanggal 20 November, dimana,'de'
ngan melupakan ,,keperluan iang
amatsangat", karena situasi, ia
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mengambil sikap jang tak mungkin
jang tidak membenarkan atauPun
tidak menjalahkan pendudukan mi-
liter Sovjet dinegeri itu. Inilah pe-
njerahan jang tak bisa d'iperkenan-
kan dimuka imperialisme Amerika
jang agresif itu.

Memperkuat kembali internasio-
nalisme proletar Partai kita berlaku
sebagai tugas jang besar bagi kong-
res ini. Terutama kita harus mem-
perbaiki sikap Comite Nasional ten-
tang Ftrongafia, mengakui bahwa di-
bawah keadaan jang berbahaja aksiz
militer dan politik jang diambii oleh
Sovjet Uni untuk membantu rnem-
bela sosiatrisme Hongaria metrawan
antjaman fasisme dan perang jang
tadjam adalah perlu.

B. Kongres harus membentuk
persatuan Partai: Hampir setahun
sampai sekarang Fartai kita digon-
tjangkan oleh diskusi jang menda-
lam. Fada keseluruhannja banjak
jang baik datang dari sini, tetapi
ada djuga bahaja perpetjahan. Se'
karang Fartai menuntut supaja
persatuan dibentuk dan Partai be-
kerdja dikalangan massa. Maka itu
kongres ini harus menempatkan
soal persatuan Fartai dimuka semua
pekerdjaannja dan berdjuang untuk
persatuan ini disekitar program
Marxis-Leninis.

Persatuan Partai hanja dapat di-
tjapai diatas dasar politik jang se-
hat. Ia tidak bisa didapat dengan
melampaui soai2 jang dipertengkar-
kan, sebagaimana jang ditjoba oleh
Cbmite Nasional pada kesempatan2
jang achir. Saja maksudkan chusus-
nja sikap mendua jang tak mungkin
jung diambil Partai kita tentang
inasalah vitai Hongafia, dalam hal-
mana tidak memaafkan ataupun
mengutuk pendudukan militer Sov-

286

jet pada bulan November. SikaP
mendua jang serupa tipenja jalah
usul, jang tertjantum dalam aman-
demen III tentang ,,Nama dan
Bentuk", juog menjuruh kita meng-
ambil langkah iang tjelaka jaitu
tidak memberikan suara dalam
Kongres ini kepada asosiasi aksi
politik.

Dalam kategori jang sama jalah
penempatan dalam resolusi pokok
perumusan2 r,persatuan" jang tidak
tepat daripada Marxisme-Leninisme
dan statemen bahwa asosiasi aksi
politik itu tidak likwidasionis. Sikap
mendua ini, bagaimanapun djuga
baik maksudnja, samasekali -tidak
menambah persatuan Partai, tetapi
sebaliknja berdamai dengan ketjen-
derungan kanan dalarn Partai.
Perumusan2 keliru sematjam itu
harus dibetulkan oleh Kongres.

Dalam pekerdjaannja untuk
membentuk persatuan Partai, kong-
res harus menangkap matarantai
kuntji daripada rarltai. Hal ini dapat
ia kerdjakan tjepat dengan mem-
berikan suara jang menentukan ke-
pada asosiasi aksi politik. Akan
mendjadi kesalahan jang tragis un-
tuk mengelakkan votum jang de-
mikian itu. Sebagaimana saja sebut2
lebih duiu, kongres Negara-bagian
New York membunjikan nada jang
tepat dalam hal ini. Resolusi per-
satuannja berbunji sebagai berikut,
dan saja usu'l untuk diterima:

,,Menetapkan, bahwa Kongres
ini membenarkan terus berlangsung-
nja FKAS dan melawan penfganti-
annja oleh asosiasi aksi politik; dan
seiandjutnja".

,,Menetapkan, bahwa keputusan
ini tidak menutup sebelumnja pe-
njelidikan dan diskusi jang lebih
landjut sebagaimana jang diorgani-



sasi oleh Comite Nasional jang akan
datang".

Dengan sepenuhnja membenar-
kan kembali dasar daripada Partai
dan dengan menghilangkan asosiasi
aksi politik sebagai soal perselisihan

iang faksionil, dasar jang fonda-
mentil akan diletakkan untuk me-
ngembangkan persatuan Partai. Ini
tidak akan menjelesaikan semua
soal jang dalam perdebatan, tetapi
ia akan rnemberikan dasar jang
lebih djauh menguntungkan 

-bug,

pertimbangan mereka jang objektif.
Kongres akan bekerdja dengan baik
kalau' menerima resolusi persatuan
New York pada mula tindakan-
.nja dan demikian memberikan
pukulan jang menentukan bagi per-
satuan Partai, jang pengaruhnja
.akan ber*tambahz selama Kongres.

Achirnja, baiklah saja tekankan
kembali bahwa sjaratz objektif
tumbuh makin lama makin mengun-
tungkan Partai kita. Kemungkinan
baru untuk perdjuangan telah mem-
.buka. Kegontjangan jang mendalam
telah berlangsung dilapisan jang luas
daripada gerakan serikatburuh dan
orang Negro, mempertundjukkan
semangat perdjuangan jang hebat,
jang merupakan pelopor massa jang

demokratis. Setiara internasional,
kekuatan sosialisme, dengan me-
narik pi:ladiaran2 jang berat tentang
pembongkaran Stali,n, menjiapkan
diri untuk suatu dorongan madju
jang baru menudju sosialisrne dunia,
sedangkan kekuatan kapitalisme
dunia jang bangkrut mengalami ke-
kalahan demi kekalahan.

Dalam lapangan perdl'uangan
jang luas ini Partai kita memainkan
peranan jang vital. Kongres kita,
dengan membentuk persatuan Par-
tai disekitar program dan pimpinan
Marxis-Leninis dapat mengatasi
krisis jang memajahkan Partai. Kita
rnernerlukan kemauan untuk ber-
satu. Djika kita hendak mema<Iai
dengan pentingnja tugas-tugas Par-
tai dalam semangat peladjaran
jang banjak jang kita peladjari se-
lama diskusi Partai kita jang lama
dan kaja, kita akan terkedjut atas
ketjepatan Partai kita dapat mpm-
perbaiki kedudukan legalnja, mem-
perkuat barisannja, memetjahkan
isolasinja, dan kembali mendjadi
faktor jang njata dalam perdjuangan
jang tumbuh daripada klas buruh,
orangz Negro, dan semua kekuatan
demokratis didalamnegeri. (Tepuk-
tangan).
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LI TA-TTAU, SEORANG PENDIRI
PARTAI KOMUNIS TIONGKOK

Liu Nung-tjau *

Li Ta-tjau adalah seorang proPa-
gandis Marxisme jang pertama d'i
Tiongkok dan salahseorang pendiri
Partai Komunis Tiongkok. Ia dila-
hirkan didalam suatu keluarga pe-
tani didesa Taheito, kabupaten Lo-
ting, provinsi Hopei pada tanggal
29 Oktober-1889, enam tahun se-
zudah wafatnja Marx dan sembilan-
belas tahun sesudah lahirnja Lenin.
Ia adalah seorang anak jang tidak
beralah lagi sebblum lahir dan men-
djadi piatu segera setelah ia dilahir-
kan (ibunja meninggal ketika me-
Iahirkan). Satu2nja ahliwaris keka-
jaan keluarga itu, dia itu dibesarkan
oleh kakek-neneknja.

Anak tadi tumbuh dimasa ketika
kapitalisme dunia sedang berubah
mendjadi imperialis.me dan Tiong-
kok lama makin hanjut kekeduduk-
an sebuah negeri setengah-djadjahan
dan setengah-feodal. Ketika berusia
sebelas tahun, anak itu dengan
matakepala sendiri melihat keke-
dlaman2 jang dilakukan oleh pa-
sukanz delapan negara sekutu di-
bumi Tiongkok dan perlawanan
gagahperwira jang diadakan oleh Ji
Hg Tuan (,,Boxer") terhadap pa-
sukanz tadi. Suatu kesan jang tak-
terhapuskan tertanam dalam ingat-
annja jang muda. Ketika berusia
enambelas tahun, Li Ta-tjau mer-
djual tanah seluas hampir setengah
h9!tar, satuznja milik jang dipunjai
oleh keluarganja, dan dengan uang
hasil pendjualannja itu ia memasuki
Setolah Menengah Jungprng, kabu-
paten Lulung, Hopei. Dua tahun

kemudian, ia meninggalkan sekolah-
nja dan memasuki Sekolah Hukum
dan Politik Peijang di Tidn-tjin.
Dalam tahunz 1900-an gerakan re-
volusioner menainpakk-an tenaga
segar dan pertumbuhan jang hebat.
Antara tahun 1905 - tahun didiri-
kannja Tung Meng Hu6 (Liga Re-
volusioner) dan tahun 1910,
Liga tersebut jang dipimpin oleh
Sun Jat-sdn, mentjetuskan tudjuh
peniberontakan bersendjata dan
tumbuh dengan tjepat. Dalam tahun
1910 pemberontakan2 spontan se-
tiaru besar2an meletus di Hunan,
Sjantung dan Junnan. Dalam tahun
itu djuga, Djepang mentjaplok Ko-
rea; sudahlah djelas bahwa udj,ung
tombak agresi kini tertudju kearah
Tiongkok.

Seorang Revoltrsioner lang Tabah

Dalam tah,un 1911 gelombang-
pasang revolusi demokratis me-
nguasai daerah Tiongkok urtara, dan
id62 anti-imperialis dan anti-feodal
mulai berakar didalam pikiran
mahasiswa muda itu. Li Ta-tj,au ti-
dak sadja membentji se-hebat2nja
kelaliman jang mendjerumuskan
Rakjat lcedalam kesengsaraan tetapi
melawan se-kuat2nja djuga kedja-
hatanz jang mendjadi gediala tak-
terhindarkan didalam monarki
feodal jang telah mendatangkan
penderitaan2 jang takterbatas kepa-
da Rakjat selama ribuan tahun. Ia
dengan keteguhan hati memasuki
Tung Meng Hu6 (Liga Revolu-
sioner) menurut tjontoh jang diberi-
kan oleh gurunja di Sekolah Tinggi

* Liu Nung-tjau adalah seorang profesor pada universitas Tsinghua, peking.

zBB



Peijang, iaitu Pai Ja-ju. Tetangga

kabupiten asalnja, Loting -mendja-
di dierah aktivitetnia. Disana ia
mengandjurkan kePada kesatuan2
Tenlara Baru agar mengadakan aksi

revolusioner *. Pada tanggal 10
Oktober meletuslah Pemberontakan
Wutjang jang merobohkan monarki
otokratis jang telah berusia 2000
tahun. Dalam bulan November
kesatuan2 Tentara Baru jang ditem-
patkan di Luantjou mengadakan
iuatu pemberontakan iang direntja-
nakan oleh Pai Ja-ju dan Li Ta-tiau.
Pem'berontakan itu meruPakan ke-
gagalan tetapi meskiPun demikian
ia memborikan dorongan kuat Pula
kepada Revolusi t91'1 seperti jang
terdjadi diprovinsi Tjeli (Hopei jang
sekarang) dimana kekuasaan kera-
djaan Mantju adalah Paling kuat'

Aktivitet| melawan ludn Se-kai

Dalam tahun lgl2, Judn Se-kai,
madjikan Radjaperang2 Utara,
mengambii keuntungan dari buah-
hasil2 revolusioner dan merentjana-
kan pemilihan atas dirinja sebagai
presiden sementara dari rePublik
muda itu. Tung Meng Hu6, kini di-
reorganisasi mendjadi Kuomintang,
makin lama makin mendjadi kehi-
langan achlak. Li Ta-tjau dibuat
marah oleh situasi tersebut dan
memberi komentar tentang hasil re-
volusi dengan kataz demikian:

,,Pemerintah demokratis seperti jang
ada s6karang ini adalah diktatur se-
genggam badjingan' jang biadab
dan banjak tipumuslihat; ia bukan-
lah pemerintah Rakjat. Rakjat telah
dirampas hak2nja oleh segerombol-

an badjinganz ini dan tidak daPat

menggugat a1az. Semua keuntungan
dinikmati ot'eh Uadjingan2 ini, dan

Rakjat tidak Punia aqa"'-

Dalam tahun 1913 Sung Tiiau-
jEn, salahseorang PemimPin 5oq-
mintang, dibunuh atas Perintah
Judn Se-kai jang mentjoba meng-

.qunakan segala daja-upajanja untuk
iremperkuat diktaturnja. len Tie
(Tatanegara), sebuah madialah-bu-
iurun di Tientjin, memuat artikeF
tulisan Li Ta-tjau jang menjerang
Judn dalam tiaru jang Paling terus-
terang. Mendjelang achir tahun itu
dj'uga, situasi memaksa Li melari-
kan diri dan mentiari temPat Peng-
ungsiannja di Djepang. Tahun beri-
kuinja, ia memasuki Universitas
Waseda di Tokio dimana ia bela-
djar politik dan ekonomi dan ber-
samaan dengan itu Pula melandjut-
kan akitivitet2nja melawan tezim.
Dalam tahun 1915, si diktator me-
luluskan Duapuluh -Tuntutan dari
pemerintah Djepang. Tuntutan2 ini
tadi, djika dipaksakan, akan mele-
takkan Tiongkok dibawah kekuasa-
an Djepang. Li Ta-tjau Pergi men-
djeladjahi seluruh Djepang, menje'
rukan kepada para mahasiswa Ti-
ongkok disana untuk bangkit dan
berdjuang urelawan tuntutan2 iang
terkenal djahatnja itu. Atas saran
dari teman2nja paru mahasiswa, ia
merantjandka.t ,,Seputjuk Surat
Terbuka kepada Saudara2 Kita Se-

tanahair" jang memperoleh peredar-
an jang luas di Tiongkok, menim-
bulkan suatu sambutan baik samPai
pula dikalangan anakz sekolah di-
daerah2 pedusunan. Dalam tahun
1976, Jutsn madju aetapak lagi da-

Tentara Baru adalah suatu kekqratan bersendjata keradjaan jang dibentuk
menurut atura# modern pada babak terachir dari dinasti Tiine (Mantju).
Kaum revolusioner mendjadikannja salahsatu lapangan aktivitet mereka iang
terpenting.
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lam pengchianatannja dengan me-
maklumkan dirinja sebagai kaisar
Tiongkok. Dengan segera Li Ta-
tjau kembali ke Sjanghai, mengada-
kan hubunganz dengan berbagai ka-
langan dan menjiapkan pengorgani-
sasian kekuatan2 bersendjata untuk
suatu ekspedisi menghukum terha-
dap Judn. Dukungan jang merata
diseluruh negeri kepada mars ke
Peking pada achirnja memaksa JuBn
untuk melepaskan djabatannja seba-
gai radja, dan ia mati tidak lama
sesudah itu.

Sesudah kemenangan tadi Li Ta-
tjau kembali ke Peking jang men-
djadi pangkalan aktivitet2 revolu-
sironernja didalam waktu sepuluh
tahun berikutnja. Dj,iwa gerakan itu
adalah madjalah Sin Tiine NiDn
(Pemuda Baru). Li Ta-tjau mendj,a-
di seorang anggota redaksinja d-an
menjiarkan artikel filsafatnja jurrg
tersohor ,,Pemuda" dalam nomor
pertama Tahun Kedua, jang terbit
pada tanggal 1 September 1916. Ini
q{44, artikel perrama jang muntjul
di Tiongkok modern jang rnentafsir-
kan alamsemesta dan hidup manusia
diatas dasar materialisme dialektik.
Li Ta-tjau mengachiri artikelnja de-
ngan 

_ 
tantangan demikian: ,,Apajang harus dikatakan dengan rasa

paling chidmat oleh pemuda Tiong-
kok kepada dunia adalah bahwa ia
harus berhenti memperbintjangkan
mengapa Tiongkok tama fid;k uk*r,
runtuh tetapi bahwa ia harus beker_
dja dengan tak-kenal-lelah untuk
kelahiran-kembali suatu Tiongkok
muda".

Dewasa itu, Li Ta-tjau telah
mendjadi terkenal sebagai seorang
sardjana terkemuka iane memDer-
$eh hormar dan tjinti diri pemuda
Tiongkok. Dalam tahun lgi7, pada
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usia 28 tahun, ia diberi djabatan
profesor di Universitas Peking dan
djuga sebagai pemimpin perpusta-
kaannja.

Revolusi Oktober
Dalam tahun 1917 Revolusi Ok-

tober mernperoleh kemenangan di
Rus'ia, dan negeri2 imperialis me-
lantjarkan suatu peperangan inter-
vensi jang kedjam terhadap negara
Sovjet. Dalam bulan Mei 1918 Dje-
pang mengambil keuntungan dari
kesempatan baik ketika itu untuk
bekerdja setjara rahasia dengan
Tuan - Tji-dju6, pemimpin faksi
Anwei dari grup Radjaperang Uta-
ra, pada masa itu bertempattinggal
di Peking, untuk mengikat apa jang
dinamakan perdjandjian2 militei
dan laut dengan dia.
. Dalarn bulan itu djuga lebih dari
2.740 mahasiswa Tiongkok di Dje-
pang menunda peladj4rannja dan
kembali ke Tiongkok ''untuk 

ikut-
serta dalam perdjuangan melawan
perdjandjianz rahasia tadi. Bebera-
pa orang dari mereka itu bertemu
di Peking dan mengadakan suatu
demonstrasi dibawah pimpinan Li
pribadi.

Sedjak saat jang paling awal, Li
Ta-tjau menjatakan persahabatan-

liu iang kukuh terhadap hegara
Soviet muda dan menjanggupkan
segala bantuan untuk itu. Dalam
sebuah artikel mengenai Revolusi
Oktober, ditulis untuk Jin Tje no-
mor 1 Djuli, ia menundj:ukkan:
,,Peradaban sesudah hari2 pertama
abad keduapuluh pastilah ....
akan tumbuh dari revolusi Rusia
sekarang ini .. ... Marilah kita
menegakkan kepala dan memberi
hormat kepada fadjar peradaban
baru dunia, marilah kita mende-
ngarkan berita2 jang datang dari



Rusia baru temPat bertachta ke-

rnerdekaan dan kemanusiaan!"

Meniebarkan Marxisme

Sementara itu, Li Ta-tjau meng-

undang beberaPa orang muda jang

agak 
"banjak 

kesedarannja- -akan
aianj,a soal' jang dihadapioleh ne-

seri Lntuk membentuk ,,Himpunan
tiongkok Muda"- traPun mendjadi
oemimPin,,HimPunan Keselamatan

i*Iasionut MahaJiswa", diorganisasi

olth putu mahasiswa i?ng dahulunia
p"rttoh tinggal di DiePang yt"k
melandjutkin aktivitet2 anti-Dje-
pang m-ereka jang patriotik. Sesudah

bt toUer 1918 Li berhasil mengum-
pulkan sedjumlah ketjil -Pemuda'irrrg. bersemangat -dari berbagai

matjam organisasi dan rnendirikan

,,Himpunan untuk MemPeladjari
i\rlurrir-*" dengan markasbesarnja
di PerPustakaan Universitas Pt:
king. ,,Ketika saja bekerdja sebagai

pembantu PemimPin PerPustakaan-di 
Uri".rsitas Peking", Mau Tje-

tung pernah mengatakan tentang

*uru itu, ,,dalam waktu j'ang tidak
lama saja menemPuh djalan Marx-
isme dibawah PimPinan Li Ta-tjau".
Tidak larna kemudian, mahasiswaz

Universitas Peking mendirikan Sin
T jau Se (HimPunan AirPasang
Baru), djuga atas saran Li Ta-tjau.

Fada tanggal 11 November Pe-
rang Dunia Pertama berachir. Pada
suaiu rapat umum massa jang di-
adakan di LaPangan Tidn An Men,
Peking Li mengutjapkq 

- Pidato
bernama ,,Kemenangan Rakjat Bia-
sa" dalammana ia menjatakan
bahwa kekalahan Djerman berarti
kemenangan massa dan Rakjat Pe-
kerdja. Ia mengembangkan lebih
landjut pandangan2nja itu dalam se-

buah artikel,,,Kemenangan Bolsje-
wisrne", jang termuat hampir ber-

samaan waktunja didalam madja-

lah Sin Tiin7 NiDn. ,,Kemenangan
atas militerisrne Dierman", ia me-

nutit,,,adalah kemenangan Bolsje-

*it*t dan klas buruh sedunia;

orestasi besar .. berkat Lenin
fan Marx". Penilaian atas pengaruh

Revofusi Oktober terhadap sedjarah

dunia adalah Penuh dengan

lcejakinan:,,Memang benar' .tid3k-
lah mungkin bagi Pemerintahz ka-
pitutit intuk mernbendung air-
nasang iang menerdjang
'Sedja[' iuut ini kita akan melihat
bendera2 Bolsjewisme jang menang

dan mendengar lagu2 kernenangan-
nja kemana sadja kita Pergi.-Lon-
tilnE kemanusiaan telah ber''bunji!
XinI tampaklah fadjar kemerdeka-
an! Dunii haridePan adalah dunia
gdhderu Merah!"

Dalam bulan Desember Li Ta-
tjau melantjarkan sebuah madialah
buto bernama Mettiou Pinglun (Tin-
djauan Mingguan). Dalarn sebuah

artikel jang berkepala ,,Suatu Djra-

man Baru", diurnumkan dalam no-
mor Hari Tahun Baru, L9L9, ia
menulis: ,,Dari PertumPahan darah
Perang Dunia Pertama dan Pertum-
pahan darah Revolusi Rusia dalam
iahun l9l7 telah timbul
suatu d,jarnan baru ..... HiduP
di Tiongkok jang gelaP dan di Pe-

king jang sunjisenjap, kita melihat
tjaliaj-a samar2 jang Pert?rya dari

suatu hiduP baru. Kita harus meng-
gunakan kese'mPatan baik jang di-
berikan oleh tjahaia tadi dan ber-
baris madju dan bekerdja untuk ke-
pentingan kemanusiaan".

Revolusi Oktober disambut de-

ngan hati gembira oleh banjak ka-

. langan masjarakat Tiongkok, karena
neglri rnereka merasakan sedalam-
dalamnja kepahitan penindasan oleh
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.negara2 imperialis. Namun, rnd-:
sih ada banjak orang, termasuk se-
golongan kaum demokrat radikal,
jung belum dapat dengan segera
menilai artipenting Revolusi Okto-
ber bagi dunia dan revolusi Tiong-
kok. Tetapi Li Ta-tjau adalah tju-
kup perasa untuk menjedari bahwa
telah mulai suatu djaman baru bagi
sedjarah kemanusiaan dan bahwa
revolusi Tiongkok harus mengikuti
tjontohnja. Adalah daj,atanggapnja
jang sangat tadjam itulah jang mem-
berikan kedudukan Li Ta-tjau seba-
gai perintis didalam sedjarah Ti-
ongkok modern. Demokrat radikal
itu mendjadi seorang Kontunis.

Gerakan Empat Mei

_ Pada tanggal 4 Mei lglg petjah-
Iah Gerakan Empat Mei. Li me-
mainkan peranan memimpin dida-
lam kampanje itu dan mengirimkan
beberapa anggota Himpunan untuk
Mempeladjari . Marxisme untuk
mempopulerkan gerakan itu kebe-
berapa kota besar. Didalam Tin-.
djauan Mingguan ia mengusulkan
agar tiga prinsip berikut ini mem-
bimbing_ arah gerakan: (1) pengu-
bahan dunia perarnpok ini, (2) Ti-
dak mengakui perdjandjianz rahasia
dan (3) Hak bangsa menqntukan
nasib sendiri. Dengan demikian ge-
rakan itu ditudjukan kearah suatu
perdjuangan mel,u*an impeiiu-tir*.
dan kekuasaan ,, radj,apeiung. Itu
adalah suatu tuntutan untuk- pem-
bebasan nasional, demokrasi^ dan
kemerdekaan. Berkat pimpinan
ideologis dari Li Ta-tjau din orang2
Komunis,perintis lainnja, peristiwa
Empat Mei berkem,bang mendjadi
f.ualu gerakan besar urituk menggu_
lingkan irnperialisme dan feodiiis-
me;'di Tiongkok telah mulai suatu
djaman baru..

Baru dua bulan sesudah mulainia
Gerakan Empat Mei, tersebanija
id62 sosialis jarig sangat tjepat itu
mendjadikan para djurubitjara dari
burdjuasi komprador dibidang ke-
budaja,an mbnampakkan diri setjara
terang2an dengan seruan untuk
,,menghentlkan airpasang Bolsje-
wisme". Hal ini rnendatangkan
suatu bentrokan besar antara kaum
Komunis jang dipimpin oleh Li Ta-
tjau, dan sajap kanan burdjuis jang
diwakili oleh Hu Se. Pertempuran 

-
dipusatkan pada ,,Masalah2 dan
fsme2". Dalarn sebuah artikel ,,La-

lah2 dan Lebih Sedikit tserbirjara
tentang Isme2", Hu Se *eneiun-
djangi dirinja sebagai seorang la-
wan lVlarxisme dan seorang refor-
mis. Serangan Hu Se dilajani oleh
T i Ta-tjau dengan serangan-balasan
jang sengit sekali. Meskipun banjak
orang rnuda telah mentjeburkan diri
kedalam perdjuangan melawan ke-
budajaan jang mendjadi kuno beser-
ta pengaruhnja, tidaklah pernah ter-
lintas dalam pikiran mereka bahwa
suatu perselisihan pendapat fonda-
mentil jang sedemikian itu dapat
terdjadi dikalangan para pengandjur
kebudajaan baru. Debat besar itulah
jang membuka mata mereka terha-

jang sudah tua dan id62 proletar
jang sedang berkembang berlang
sung didalam kubu mereka sendiii,
Kemanakah pemuda baru rlos?-'

ambil keputusan. Perdebatan antara
Hu Se dengan Li Ta-tjau' *en-

djumlah mereka jang mempeladjari
dan mempropagandakan Marxisme.

tjau mengorganisasi grup Marxis i
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jang pertama dan meletakkan batu-
' dasar untuk Partai Komunis dike-

mudian harinja. Sedjak saat2 jang
paling awal masalah perburuhan sa-

, ngat menarik perhatian Li Ta-tjau.
, Ttndjauan Mingguan dalam musim-

semi tahun L9L9 memuat sebuah
artikel pendek karangannja tentang
kehidupan kaum buruh tambang
batubara di Tangsan, Hopei. Li me-
naruh minat jang sangat mendalarn

' pada kekuatan kaum tani. Sebeluffi
dan sesudah Gerakan Empat Mei ia: ber-ulang2 menjerukan kepada para
pemuda agar pergi kedesa. Sesudah
pembentukan grup Marxis, propa-

, ganda dan pekerdjaan keorganisasi-
au dengan segera didjalankan dfta-

,;. Iangan kaum buruh dan Marxisme
dengan.tjepat dipadukan dengan ge-
rakan klas buruh.

Sesudah Mendirikan Partai

Nasional Kuomintang di Kanton
dalam bulan Djanuari 1924. Pqtra
kongreb, tersebut Li Ta-tjau terpilih
duduk didalam preSidium lima-
orang dan djuga didalam komite
penindjau peraturan-dasar Kuomin-
tang dan manifesnja. Berkat kerdja-
sama dengan kaum Komunis tadi
Sun Jat-sdn membuat pentafsiran
baru tentang ,,Tiga Prinsip Rakjat"-
nja Nasionalisme, Demokrasi
dan Kesediahteraan Rakjat 

- 
dan

merumuskan Tiga Politik jang be-
rupa persekutuan dengan Sovjet
Uni, kerdjasama dengan Partai Ko-
munis dan bantuan kepada kaum
buruh dan tani. Pekerdjaan Li me-
rupakan sumbangan besar terhadap
kemadjuan jang tiepat dari revolusi.

Dalam bulan September tahun itu
djuga, sesudah mengundjungi Sovjet
Uni, Li kembali ke Peking jang ber-
ada dalam pengawasan grup Tjeli
dari Radjaperang2 Peijang. Ia me-
ngadakan hubungan rahasia dengan
Djenderal Feng Ju-siang di Peking,
jang pasukan2nja pernah ikut dalam
pemberontakan bersendjata di Lu-
antjou pada tahun Lgll, dan meng-
andjurkan kepadanja agar bersama
segenap pasukannja menggabung-
kan diri dengan kekuatan revolu-
sioner. Djenderal Feng membukti-
kan kesanggupannja dengan meng-
adakan kud6ta dalam bulan Okto-
ber jang mengusir rezim Tjeli. *
Kud6ta itu menolong mendorong
madju revolusi diutara. Dalam ta-
hun 1925 Sjanghai digontjangkan
oieh Gerakan Tigapuluh Mei

. Pada tanggal 1 Djuli 192L Partai' Konrunis Tiongkok didirikan.
Li Ta-tjau ditugaskan mendjalan-

kan pekerdjaan Partai di Tiongkok
utara dimana ia mendjadi pemim-
pin para mahasiswa progresif dan
organisator kaum buruh keretaapi

, dalam perdjuangan mereka diba-
wah sjaratz kekedjaman dan kesu-
tritanz jang luarbiasa. Dalam bulan
Agustus 1922 ia pergi ke Sjanghai
dan mewakili Partai dalam perun-
dingan pendahuluan dengan Sun
Jqt-sEn tentang masalah pemrben-
tukan suatu front persatuan. Perun-
dingan itu rnerintis djalan untuk
kerdjasama Kuomintang - Komun?s,
Iang diterima baik oleh Kongres

Pada pokoknja Radjaperang' Utara terbagi mendjadi tiga grup: klik Anwei
dibawah Tuan Tji-dju6, klik Tjeli dibawah Tjau Kun dan klik Fengtidn
dipimpin oleh Tjang Tjoiin. Sesudah kematian Judn Se-kai, perang' dalam-
negeri hampir tiada henti'nja diadakan diantara berbagai grup tadi jang
memperebutkan kektrasaan. Pasukan' Feng Ju-siang asalmulanja dibawah
kornando Wu Pei-fu. Dalam musimrontok tahun t924, s;ualu pertempuran.
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jang anti-imperialis dan patriotik
jang dengan tjepat mendjiwai se-

iuruh negeri. Kaurn imperialis'me-
ngadakan kerdjasama dengan ber-
bagai rnatjam grup radjap'erang un-
tuk menjerang pasukan2 Dlenderal
treng di Peking, Tidntjin dan Pau-
ting. Pada tanggal t2 Marct L926
perahu2 penempur radjaPerangz
Fengtibn dengan bantuan angkatan
laut Djepang menggempur Gosong
Taku dan berbentrokan dengan
Tentara Nasional. Pada tanggal
enambelas, para Menteri delaPan
negara terhitung Inggeris, Amerika
Serikat dan Djepang mengantjam
pemerintah Peking dengan sebuah

,,protes" jang rnenuatut agar Ten-
tara Nasional ditarik mundur. Di-
djadikan marah oleh tuntutan itu,
penduduk dan para mahasiswa Pe-

Firg mengadakan sebuah rapat
umum rnassa jang disusul oleh
suatu demonstrasi pada tanggal 18
Maret di Lapangan Tibn An IVIen
dibawah pimpinan Partai Komunis.
Para demonstran mendatangi kantor
Tuan Tji-dju6, dan disana mereka
menuntut agar ultirnatum delapan-
negara ditotrak dengan segera. Fe-
mirnpin para demonstran adatrah Li
Ta-tjau. Petisi itu didjawab oleh
'Iuan Tji-dju6 dengan peluru; lebih
dari 200 orang terbunuh atau lukaz
dalam penjembelihan besar2an di-
depan kantor Tuan. Didalam waktu
mengatur pemunduran, Li Ta-tjau

terbanting ketanah oleh keio,mpok-
an2 orang jang lari. MeskiPun ke-
palanja luka parah tetapi ia tetap
bertahan dan 'berbuat sedaPat
mungkin untuk memberi pertolong-
an kepada jang luka.

Peristiwa tersebut dikenal seba-
gai lakonsedih tanggal delapanbelas
Maret. Esokharinja Pernerintah
Tuan rrengeluarkan Perintah Pe-
nangkapan atas diri Li Ta-tjau, te-
tapi dengan tak mempedulikan ba-
haja jung terus-menerus mengari-
tjam ia terus bekerdja dibawahtanah
di Peking mendjalankan pekerdjaan
berat lang dibebankan oleh gerakan
revolusioner di-provinsiz Tiongkok
Utara. Segera sesudah itu, kamPa-
nje rniiiter Ekspedisi LJtara mulai
diluntjurkan dan menomorsatukan
aktivitetr revolusioner'di Tiongkok
utara. Li Ta-tjau tetap tinggal di.
posnja, meskipun teror putih meng-
ganas dikota, dan menolak semua
nasehat agar meninggalkan Feking.

. 
Pada tanggal 6 APril 1927 !i AT

benjak orang revolusioner latnnla
ditangkap oleh Tjang Tjo-lin,. se-

orunf tidiupetutg Fengtl.et 
"i.u'gpada"ketika itu menguasai Peking'

ideskipun ia disiksa dengan hebat

sekali-didalam pendjara, ia melaa-

djutkan menjebarkan id62 Komunis-
me. Keberaniannja itu merebut-hati
beberaPa orang Pendjaga Pendlara

terdjadi antara grup' Tjeli dan Fengtiln di Tiongkok utara. Ketika anggota'
pasukan Feng difront Djehol memberontak dan mundur ke Peking dimana
mereka mendjalankan kud6ta, menjingkirkan ,,Presiden" Tjau Kun dan
menggabungkan diri dengan pasukan Fengtidn dalarn suatu serangan tapal-
kuda terhadap tentara Tjeli. Wu Pei-fu dikalahkan dan mundur ke Jangtje
bagian-tengah. Dengan rnemperhitungkan kesempatan baik dari kekatjauan
itu .Tuan 'Tji-dju6, kepala klik Anwei, rnerebut tampuk kuasa pemerintah
Peking dan menggelari dirinja dengan ,,Kepala Eksekutif Sementara Re-
pubtrik Tiongkok".
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jang menjampaikan Pesan2 rahasia
untut< dia.

Penangkapan Li Ta-tjau menim-
bulkan amarah chalajak ramai dan
terd'jadilah perundingan tentang
aksi untuk pembebasannia. Maha-
siswa, pengarang, guru dan lainznja
mengadjukan tuntutan2 keras agar
Li dengan segera dibebaskan, jang
mereka lukiskan sebagai seorang

,,sardjana dengan keberanian moril
iang besar". Tentara Nasional jang
ketika itu telah rnundur ke Sensi

.mem'berikan pula suatu peringatan
dengan mengirimkan tilgram kePa-
da kaum militeris di Peking. Kaum
b,uruh keretaapi di Tiongkok utara
merentjarrakan hendak menjerbu
pendiara dan membebaskan Li Ta-
ti,au biarpun harus mengorbankan
djiwa. Namun, Li dengan keras me-
nentang aksi terburu nafsu itu atas

dasar bahwa kekuatanz revolusioner
haruslah disimpan, biar bagaimana-
pun djuga.

Pada tanegal 28 April Li Ta-tiau
dan sembilanbelas orang revolu-
sioner lainnia dibawa setjara raha-

, sia kesebuah pendjara-tahanan di
Si Tiiau Min Siang dimana telah
diadakan cersiapan2 untuk membu-
nuh mereka. Udara berubah men-
diadi panas. Li Ta-tjau, rambutnja
tidak tersisir dan mengenakan Pa-
kaian berwarna sawomatang, ber-
djalan ketempat pelaksanaan hu-
kuman mati, jang dipagari oleh Po-
honz. Dengan mengangkat kePala-
nja, ia melihat tianggantungan dan
mengerti bahwa badjingan2 itu telah
siap untuk membunuh dia. Dengan
tersenjum ia berdjalan kemimbar
dan berbitjara kepada serdadu2

serta anggotaz polisi jang berkewa-
djiban menjaksikan kematiannia'

Adalah seorang pahlawan jang ber-
bitjara: ,,Kalian ini semua sePerti
ikan jang berenang didalam sebuah
pantji, tetapi kalian masih pula tolol
benar dan mendj'alankan suatu per-
buatan jang memalukan. Tj,itaz serta
usaha besar Komunisme tidak akan
begitu sadja mati karena kalian
menggantung aku pada hari ini!
Kami telah melatih sedumlah besar
kawan2 dan mereka itu ibarat benih-
benih bunga merah jang ditaburkan
diseluruh negeri. Kami pertjaja bah-
wa kemenangan Komunisme iang
megah akan datang di Tiongkok!"
Li Ta-tjau dengan bangga meng-
achiri kata2nja, memandang kela-
ngit, tersenjum dan kemudian ber-
djalan dengan tenang menudju ti-
anggantungan! Ia berusia 38 tanun
ketika meninggal.

Seluruh hidup Li Ta-tjau berupa
pengedjaran jang tak henti2nja akan
kebenaran. Mula2 ia tumbuh dari
seorang intelekl,uil p'rogresif men-
djadi seorang demokrat radikal.
Dengan adanj,a Gerakan Empat Mei
ia mendjadi seorang Marxis dan
ber-sama2 dengan orangz Komunis
lainnja mentjiptakan sebuah dialan
baru untuk revolusi Tiongkok.

Li Ta-tjau memitriki banjak sifat

iang mutlak diperlukan bagi 8€-

orang revolusioner. Dalam sebuah

artikel jung memperingati Li Ta-
tjau, Lu Sun pernah menulis: ,,,Ta

telah memberikan kesan jang baik
sekali atas diriku: ia djudjuq, seder-

hana dan pendi'am". Selama seluruh
hidupnja jang pendek itu ia beker-
dja keras dan sederhana. Ketika ia
ditangkap, semuanja jung dimiliki
adalah satu judn dan sebentuk tjin-
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